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ക്രെസ തവസ്പര 
കളുടെ ഐക്യം 

ചര്ച്ചുവിക്കിലിയില് ഏതാനും 
ആഴ്ചകള്ക്കു മുമ്പ് ഒരു കുറിപ്പു് 
പ്രസിദ്ധപ്പെടടത്തിയിരുന്നു. സി. 
എസ്. ഐ. യടെ പുരോഗതി 
യെ സംബന്ധിച്ചു ആത്മബോധിനി 

എന്ന മാസികയില് പ്രസിദ്ധപ്പെട 
ത്തിക്കണ്ട ഒരു കുറി ഞങ്ങള് 
അപ്പട? ഉദ്ധരിക്കയായിരുന്ന ചെ 
യത്ത്. ““ആത്മബോധിനി?” എന്ന 
മാസികയില് നിന്നു ഉദ്ധരിച്ചതെ 
ന്ന് ആ കുറിപ്പിനെറ കൂടെ രസി 
ദ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ 

ഉദ്ധരണിയില് പ്രകാശിക്കുന്ന അ 
ഭിപ്രായങ്ങളോ, ഗണിഗമനങ്ങളോ, 

ഞങ്ങളുടേതായി ആരും തെററിദ്ഥ 

രിക്കാനിടയാകുകയില്ലെന്നു്” ഞങ്ങ 
ശക്കറിയാം: ചിലപ്പോള് ഞങ്ങ 
ള്ക്കു പ്രാതികൂല്യം തോന്നുന്ന അ 
ഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുവാന് വേ 
ണ്ടിയും അവ  ഉദ്ധരിച്ചുവെന്നുവ 
രാം. എന്നാല് പ്രതിപാദ്യഉദ്ധര 
ണിയിലുള്ള, ചില ,, തത്വങ്ങളെ 
സംബന്ധിച്ചു” ഞങ്ങള്ക്കും ” അനു 
കുലാഭിപ്രായമുള്ള തായി വായന 
ക്കാ൪ തെററിദ്ധരിക്കാനിടയാകു 
മെന്നു ച്ൃണ്ടിക്കാണിച്ച കൊണ്ടു് 
നി. വ. ദി. ശ്രി. മാര്തേവോദോ 
സ്്യോസ്പ് തിരുമേനി ഞങ്ദള്ക്കു 
അയച്ചുതന്നകത്തും, അതിനെ അം 
ഗാകരിച്ചുകൊണ്ടു ഞങ്ങള് ൬നല് 
കിയ മറുപടിയും, അതിനു തിരു 
മനസ്സിലെ സതൃഷ്തി പ്രകാശിപ്പി 
ച്യകൊണ്ടുതുളു കത്തും ഞങ്ങള് അ 

നൃയത്രപ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടണ്ടു്. ക 
ത്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടത്തണമെന്നു” 
തിരുമേനിക്കു നിര് ബന്ധമില്ലെന്നു" 
ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കി 
ലും അതിലെ വിവരങ്ങള് വായന 

കം യോ. 

ക്കാർ അറിയണമെന്ന്” തിരുമേനി 
അഭിലഷിക്കുന്നതായി ഒരു സൂചന 
യുള്ള തുകൊണ്ട് ഞങ്ങള് ആ കത്തു് 
സസന്തോഷം ഇംഗ്ലിഷില് തന്നെ 
പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തുകയാണു്. ഓത്ത 
ഡോക്സ് സുറിയായിസഭയയുടെ വി 
ക്ഷണഗതിയില് സഭാഐക്യപ്രു 
ശ്നം എങ്ങനെ വിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 
ന്നുയെന്നതിന് ഒരധികൃതപ്രസ്താവ 
ന ചച്ചുവിക്കിലി വായയക്കാരാ 
യ മലങ്കര സറി യാനിസഭാം 
ഗങ്ങള്ക്കു ലഭിക്കുന്നതിനുളള ഒരു 
സരകയ്യാ കൂടെ ഞങ്ങള് ചെയ്തു 
തരുന്നുയെന്ന ചാരിതാത്ഥ്യവും ഈ. 
പ്രസിദ്ധികരണത്തില് ഞങ്ങള്ക്കു 
ണ്ട്. അഭിവന്ദ്യതിരുമേനി, അഖി 
ലലോകസഭാകാണ്സിലിന്െറ ആ. 
ഭിമുഖ്യത്തില് നടത്തപ്പെട്ടന്ന സ 
മ്മേളനങ്ങളില് സംബന്ധിക്കുകയും, 
സഭാഛ്ഐക്ൃയസംരംഭങ്ങളില് സാര. 
മായ ശ്രദ്ധചെലുത്തുകയും ചെ 
കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒതദേഹമാണു”: 
അതുകൊണ്ടു് ഓത്തഡോക്സ്സഭയു 
ഒട നിലയെ വിശദികരിക്കാന് മെ 
വി എന്ന ബഹുമാന്യ 

നത്തിന പുറമെ വൃക്തിപരമാ 
യിത്ധന്നെ പലഅവകാശയോഗ്യത 
കള് ഉള്ള ആളാണു”തിരുമേയി. അ 
ദ്ദേഹത്തിന്െറ അവസരോചിതമാ 
യ നിര്ദ്ദേശം ഞങ്ങള്സ്വാഗതംചെ 
യ്യകയും അതിലുള്ള സദുദ്ദേശത്തെ ഞ. 
ങ്ങള് വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
തിരുമേനി ചൃണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വി 
ധത്തില് വിശ്വാസം .ഉപദേശം,, 
കൂദാശകള്, പട്ടത്വം, ആരാധന 

എന്നി എല്ലാ മര്മ്മപ്രധാനമായ 
ആധാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാ 
ണ് സഭാഐഐകൃം നടക്കേണ്ടതെ. 
ന്നാണ് ഞങ്ങളം വിശ്വസിക്കുന്ന. 
തു്, ആ കായ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഐ 
കൃ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു സഭാഐകൃയ 
ത്തിയത്ഥവുമില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള എ 
ല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ഐ 



കൃ വന്നു ചേരാന് ഇടയായതുകൊ 
ണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ 

ഐകൃസംരംഭങ്ങളില് സി. എയ്മ്. 
൭. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചതു”. 
എപ്പിയ്ക്കോപ്പസിയില് വിശ്വസി 
ക്മന്ന ആഹ്ഹ്ലിക്കന് സഭയും, യാതൊ 

രു പട്ടക്കാരുമില്ലാത്ത പ്രെസ്സ്ബി 
ഒരിറിയന് സഭയ്യം മെത്തോഡിസ്ത്റ, 

കാരും എല്ലാം ചേന്ന ഒരു എപ്പി 

സ്ക്ലോപ്പല് സഭയായിത്തിന്നതിള് 
ലോകത്തിലുള്ള ക്രൈസ്തവയേതാ 
ര്ന്മൊരും പണ്ഡിതന്മാരും സന്തോ 

്ദിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെ 

യ്യുന്നതില് ഞങ്ങള്ക്കും ആനന്ദമാ 

ണുള്ളതു്. അവരുടെ വിശ്വാസവുംം 
ഉപദേശവും, പട്ടത്വവും, കദാ ശയ്യംം 
ആരാധനയും ഒന്നും ഒത്തഡോകഷ്സും 

സൂറിയാണിസഭമ്ത്കൊ, മററു . പാര 

സ്ത്ൃയസഭകള്ക്കോ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 
ആംഗ്ലോ കാതലിക്സിണോ സ്വീകാര്യ 
മല്ലായിരിക്കാം. ചര്ച്ചുവിക്കിലിക്കും 

സ്വികാര്യമല്ലായിരിക്കാം. സ്വീകാ 
ര്യമായിരുന്നെങ്കില് ഈ സഭകള് 
എല്ലാം സി.എസ്. ഐ. യു 
മായി ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുമായിരു 
ന്നു. അങ്ങനെയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ 
ണ് ആ ഐക്ൃയസഭയില് നിന്നു 
നാം മാറിനില്ക്കുന്നത്”. എന്നാല് 
സി. എസ്.ഐ. യുടെ ഐക്യം 

. സ്ഥാപിചഷ രീതിയ്യടെയയം മുപ്പതു 
_ കൊല്ലക്കാലം നിണ്ടുനിന്ന അവരു 

൭ടെ തുടര് പ്പയായ ആലോചനകളുടെ 
0, ചരിത്രം വായിക്കുന്നവക്ക്” രോ 

്ൂ മ്ര്തകൂടിജല്ലാനെ ആ സം 

എംഭ വിക്ഷിക്കുവാന് സാധിക്കു 
 ന്തളല്ലന്നു ഞങ്ങള്ക്കു തോന്നുന്നു. 
ള്ം. ടി ഉ. ക്വ ത്തി 

3 ത്തിലും, ആരാധയക്രമത്തിലും, വട്ട 
. ത്വത്തിലും ഒന്നിക്കുവാന് ഇതു ടയായ 
തില് മറുള്ള വഃ വാലെ ഞങ്ങള് 

ക്കും സന്തോഷത്തിരെ അവകാശ 

എന്നു പറയുന്നതുകൊണ്ടു് ആ 
ഐക്യസംരംഭത്തില് ചെന്നു ചേരാ 
നുള്ള ഒരാഹ്വാനമായി ഇതു വായി 
ക്കുന്ന രങ്കില്ംം വവിചാരിക്കു 
ന്നെങ്കര്ല് അതിനെക്കാള് ഒരു തെ 
ററിദ്ധാരണയുണ്ടാകാനില്ല. മുപ്പതു 
കൊല്ലങ്ങള് കൊണ്ടു്, സി. എസ്. 
'ഐയില് ആഗ്ഗിക്കന്സഭയുടെ പ 
ട്ടത്വം എല്ലാ വൈദികക്കും വന്നു 

ി 

കഷ 

ഴം 

॥ ക്ട പ്രചോദനുത്തെ പ 
 സ്ഥാ൯പ്പെട്ടത്തി, ഒരു വിശ്വാസ 

ചേരത്തക്കവണ്ണും അവര്ആ ഐ 

കൃസംരംഭം സംവിധാനം ചെയ്തി 
രിക്കയാണ്ട്. അതിനു മുമ്പു തമ്മില് 
തല്ലിപരിയ്യരമന്നു”് പ്രവചിച്ചവ൪ര 
ഉണ്ടു്. പത്തുകൊല്ലങ്ങള് കഴിഞ്ഞു. 
ഇതുവരെ ആ പ്രുസ്ഥായം പ്ൂരോഥ 
മിച്ചു. അതിനെ അവലോകനം ചെ 

യ്കകൊണ്ടു് ആത്മബോധിഠി പ്രസി 
ദ്ധപ്പെട്ടത്തിയ ഒരു കുറിപ്പു ഞങ്ങള് 
ഉദ്ധരിച്ച. സഭാംഗങ്ങളെ ഞങ്ങളെ 

ക്കാള് അട്ടത്തറിയാവുന്ന തിരുമേ 

നി പറയുന്നു ആ ഉദ്ധരണി തെററ। 

ദ്ധാരണഷ്ക്തിടയാക്കുമെന്നു്. അതര് 
ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാല് റോമാ 
സഭയിലെയോഗ്രിക്കുസഭയിലെയോ, 
അമ്മേരിക്ക൯ , സഭകളിലെയോ, 
നല്ല കായ്യങ്ങള്, കൈസ്തവലോ 
കവാത്തകളായ! ചാച്ചൂവിക്കിലി 

പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടത്തു ന്നതു് അവയില് 
അനുകരണിമമാധതു” നാം പഠിക്കു 
മാനും, ജയമ്മ ടെ വിശ്വാസങ്ങള്ക്കും, 

ആരാധനകള്ക്കും, പട്ടത്വത്തിനും 

ഒന്നും ഭംഗം വരാതെ അവയെ പ്പാ 
യോശികമശാക്കുവാനും ലഖേണ്ടിമാത്ര 

മാണു്. പെന്തിക്കോസ്മു കാരുടെവേദ 
തിഷ്ണതയെ അഭനന്ദിച്ചപോ 
യാല് ഉടനെ ആ സഭയില് ചേരാ 
നും, മവുഭാഷചൊല്ലാനുമാണു”് ഞ 
ഞങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു ആരും 
വിശ്വസിക്കയില്ലെന്നു്” കരുതു 

ന്നു. അങ്ങനെ അരുതെന്നപേക്ഷ 
യ്ൃമുണ്ടട്. കോടാനുകോടി കൈസ്ത 
വരുള്ളൂ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ഡ്യയയടെ 
ഈ കോണില് കിടക്കുന്നതു” ആറോ 
ഏഴോ ലക്ഷം മഓാത്തഡോക്സുകാരാ 
ണ്. അവരുതന്നെ രണ്ടായിപിരി 

ഞ്ഞു മാല്ലത്തഞ്ച്യകൊല്ലങ്ങളായി. ത 
മ്മില്തല്ലുക യാണു”. വിശ്വാസമൊ., 
ആരാധനയൊ, ഉപദേശമൊ ഒന്നും 
വിവാദ വിഷയവുമല്ല. തമ്മില് യോ 
ജിക്കയില്ലെന്നു” മാത്രം. വിശ്വാസ 
ത്തില്യോജിക്കാത്തവരഐക്യപ്പെ 
ടന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായ്യംലജ്ജാ 

കരമമല്ലെ? എന്നു ചിന്തിപ്പിക്കുവാനും 
പ്രചോദനം ഇല്ൽകുവാനുരെങ്കിലും 
ഇങ്ങനെയയള്ള വാത്തകള് ഉപകരി 
ക്കമെന്നുമൂളൂ പ്രതിക്ഷമാത്രമാണു” 
അവയുടെ പ്രുസിദ്ധികര ണത്തില് 
ഞങ്ങള്ക്കുള്ളത്. സി. എസ്.ഐ 
യുടെ എക്യംകൊണ്ടു് എപ്പിസ് 
കോപ്പുത സഭകളോട്ട കൂടുതല് അട്ട 
ക്ആവാനല്ലാതെ അകല വാനല്ല ഇട 
യാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നമുളള സംശതി 
യില് നാം സന്തോഷിടേണ്ടെതാ 
ണെന്നു തോന്നുന്നു. അവരടെ ആ 
രാധനാ ക്രമങ്ങള് വായിചഷ്ണാല് അതി 

പഷ 
[ [ക 

ന് 
ചം 

ി 

ലെ വാചകങ്ങള് എതമാതും പുര 
തയസഭകമുടെ പാരമ്പമുങ്ങളെ ആ 
നുകരി വാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു 
കാണാം. അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങ 
ളില് സി. എസ.ഐ.യിലെ ഘ 
ടകസഭകള്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവ 
ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അവയുടെ പൊതു 
ആരാധയധാകൂമം എപ്പിയ്ക്കോപ്പല് 
സഭകമളെള അരുകരിക്കുവാന് ശ്രമി 
ക്കയാണു ചെയ്തുന്നതു്. ഉത്തേരന്ത്യ 
൯ സഭാഐക്യ ശമം 
ഹൈചര്ച്ചു്കാരില് ഒരു വലിയ 
പങ്കിമന്ാാ ആന൯നുകൂല്യത്തോട്ടകൂമടെ 
യാണു” നടക്കുന്നതു്. സി, എസ്സ്. 
ഐ അവക്കു പ്രഃച്ചഷദനം നല്കി 
യിട്ടുമുുതുപോലെ വേദെപലച ഐ 
കൃസ്ധാരംഭങ്ങള്ക്കാ പ്രേരകമായി 
വിരുക്കുന്നു. പരസ്ത്യസഭകള് അവ 
രുമായി ഉടനെ ഐക്യപ്പെടുന്നത് 
ഒരു പ്രശ്നമെ ആയിത്തിന്നിട്ടില്ല. 

ആഗ്ലിക്കന് | 

എങ്കിലും അവരുടെ സമിപനരിതി: 
എല്ലാ എകൃസംരംഭങ്ങള്ക്കും 
മാതൃകയായി എട്ടക്കാന് കൊള്ളൂാവു 
ന്നതാണെനനള്ളതില് 
ഒരു ഐക്യാഭിലാഷം ഞങ്ങളുടെ 

ഉ ഭധരണിയില് പ്രുകടമായിട്ടണ്ടെ 
ന്നു വായനക്കാരില് ആരെങ്കിലും ധ 
രിക്കുന്നെങ്കില് അതു തെററാഞ്ഞ്. 
തിരുമേനിയോ ഞങ്ങളോ 7 
ഡോക്സ്സഭകളോ, പരിപാ 
ന്നും മമ്മ പ്രധാനമെന്നും കരുതുന്ന 
ഖിശ്വാസങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും 
ക്രൈസ്തതലോകത്തിന്െറ മതിപ്പി 
നും, അവ നിലനിറുത്തേണ്ടതിന്െറ 

ആവശ്യത്തെപ്പാറിയുള്ള ദുഡബോ 
ദ്ധൃത്തിനും വിഷയിടവിപ്പികേണ്ടെ 
കത്തവ്യം ആ സഭകളുടേതാണു്. 
പാരസ്തൃസഭകള് ഉള്പ്പെടുന്ന 
സഭാഐക്യത്തില്. അവ ചര്ച്ചാ 
വിഷയങ്ങളാകുകയും ചെ എ 
ന്നാല് പരരസ്ത്യസഭകള് ഉശപ്പേട്ടി 

ല്ലെങ്കിലും, സഭാഐക്ൃയസംര ഭങ്ങള് 
നമ്മുടെ പാനദഭത്തയ്യം, താല്ലയ്യത്തേ 
യ്യം, ആദരവിനയെയും അര്ഹിക്കുന്നു. 
ഞങ്ങള് മുമ്പൊരവസരത്തില് സൂ 
ചിപ്പിച്ചതുപോലെ, റോമാസഭയൊ 
പരാസ്ത്യസഭകളൊ, പ്രോട്ട.്റൂ൯റു 
സഭകളോ ഉള്പ്പ്ടാത്ത സഭാഐ 

കയം അതിന്െറ പൂര്ണ്ണതയില് എ 

ത്തിയതായി പരിഥണിച്ചുകൂടാ. 

ദൈവതിരുനാമമഹത്വത്തിനു” യേ 

ശുകിസ്കവിനൊ നാമത്തില് നാം 

ഒന്നാകുകയും ബജിരിശ്വരത്വത്തിലും 

അസ്സമാധായത്തിലും, ഭിതിയില്ും 
കഴിയ്യന്ന മനുഷ്യജാതിയെ ദൈവ 

ത്തിങ്കലേക്കു തിരിയുവാന് സഹായി 

രിം ച്ചര് കൂവിക്കിലി 

കവിഞ്ഞു “ 

ട് 

ത്ര 



" ശ്വസിക്കുന്നു. 

ക്കുകയുമാണു” ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. 

സഭാഐകൃശ്രമങ്ങളില് യാതൊ 

ന്നിലം കായ്യമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടി 

ല്ലാത്ത ഓത്തഡോക്സു സുറിയാനി 

സഭക്കു മററുസഭകളുടെ ആ വഴിക്കു 
കള ഉദ്യമങ്ങളെ നിരിക്ഷിക്കു വാനും 
പഠിക്കുവാനും ചെയ്യുന്ന ശ്രമങ്ങള് 
നിരുത്സാഫപ്പെടുത്തുകയല്ല തിരുമേ 
ധിയയടെ കത്തിന്െറ അര്ത്ഥമെന്ന് 

ഞങ്ങള് ധരിക്കുന്നു. സുറിയാനി 

സഭയുടെ കാതലായ വിശ്ചാസങ്ങ 

ളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും പററി 
യാതൊന്നുമറിയാതെ മററു സഭകള 

ടെ ഐകൃശ്രമങ്ങളെപ്പററി പഠി 
ക്കന്നതിലുള്ള ചില അപകടങ്ങളെ 

യാണു തിരുമേനി ചുണ്ടിക്കാണിക്കു 

ന്നതെന്നും, പദപ്രയോഗത്തിലുള്ള 

സാമ്യം പലപ്പോഴും അവയുടെ അ 
നുഭവപാരമ്പയ്യങ്ങളെമുഴവന്പ്രതി 

ബിംബിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 

സഭയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അര്ത്ഥ 
ങ്ങളും ധരിച്ചുകൊണ്ടു വേണം വേദ 
വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ കൈകായ്യം ചെ 

'യ്യേണ്ടതെന്നു് അനുസ്തരിപ്പിക്കുവാ 
൯ ഈയവസരം തിരുമേജി വിനി 
യോഗിക്കയാണെന്നും ഞങ്ങള് വി 

റോമാസഭയും, ഓ 
ത്തഡോഗസ്സറ് സഭകളും, പുരാതനവി 

ശ്വാസങ്ങളെ വ: വള 
രെ തലുള്ള വരാണ്. എന്നാ 
ത _റോമാസഭയ്ക്കുള്ള, സംഘടനാപ 
രമായ ഏകശാസനം ഓത്തഡോക്സ്* 
സഭകള്ക്കില്ല, റോമാസഭയുടെവി 
ക്ഷണഗതിയില് പരമാദ്ധ്യക്ഷധായ 
മാരപാപ്പാ മാത്രമെ ക്രൈസ്പുവലോ 
കത്തു ഭരിക്കാവു. ഓത്തഡോക്സ്സ 
ഭകള്, പല പാത്രിയക്കിസന്മാക്കു് 

ക്രൈസ്സവലോകത്തു സ്ഥാനമുണ്ടെ 
ന്നു വിശ്വസിക്കുകയ്യം, അതേസമ 
യം ഖിശ്വാസം; പട്ടത്വം, ഉപദേ 

ശരം, ആരാധന മുതലായ സംഗതി 
കളില് ഏകികരണം ഉണ്ടായിരി 
ക്കണമെന്ന്” അനുശാസിക്കയും ചെ 

ന്നു. അങ്ങനെയാണു് അര്മ്മി 

ണിയ൯സഭ, ഇഗുപ്ലായസഭ, സ്ൂറി 
യായിസഭ മുതലായ സഹോദരിസഭ 
കള് കഴിയുന്നതു്. ഈഒരു വിക്ഷ 
ണവൈശിഷ്ട്യം പ്രോട്ടസ്ററന്റു സഭ 
കുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്രം മതിപ്പിനും വിഷ 
യിഭവിച്ചിട്ടണ്ട്. ഓത്തഡോക്സു 
സഭകളെപ്പററി പഠിക്കുവാനും, അ 

റിയവാനും, കൂട്ടതല് താല്ലയ്യവും അ 
വര് പ്രദ൪ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. 

ക്രൈസ്തവലോകത്തിന്െറ ര 
ണ്ട വലിയ വിഭാഗ മായിരിക്കു 
ന്ന റോമാസഭയ്യടേയ്യം പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു 

ഡിസംബര് 8 

രണ്ടു സ്നേഹിതന്മാർ 40 

മുണത്തിനെറ മമ്പ്ലെ 
സ്സഹസികത്വം 

(എം. കയ്യന്) 

യുവാവിനു ബോധം വിണു. ആ 

അറ മുഴവന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കു 
ന്നതായി ഒരു തോന്നല്. കൈകു 
ത്തി പതുക്കെ എഴുന്നേററിരുന്നു 
വിരല്കൊണ്ടു നെററിയിലെ രക്തം 
തുടച്ചുകളഞ്ഞു. രക്തം കററച്ചീട്ടി 
ല്ല. താന് പ്രഫരമേററു വീണി 
ട്ട് അധികനേരമായില്ലെന്നു്” അതു 
വ്യക്തമാക്കി. 

അങ്ങനെയിരുന്നാല് പോരാ. 
തന്െറ കാമുകിക്കുഎനത്തുസംഭവിച്ചി 
രിക്കുമോ? ആ കാലകിങ്കരന്മാര് അ 

വളെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി 
ട്ടുണ്ടാവും. മൃഗങ്ങള് അവളെ വക 
വരുത്തിക്കാണുമോ? ഹാ! എന്തൊ 
രു വിധിവൈപരിത്യമാണിതു്. 
ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രയത്നങ്ങളും അ 
നുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളും വെറുതെ 

യായിത്തിരാന് പോവുകയാണോ? 
പോരാ. പോയി, അവളുടെ കൂ 

ടെ മരിക്കണം. തന്നത്താന് ജി 
വിച്ചിരുന്നിട്ട കഥയില്ല. ലൃക്കോ 
സ് പിടഞ്ഞെണീററു. അറയുടെ 
വാതില് പുൂട്ടിയിരുന്നില്ല. അതി 
നാല്, ഇടധാഴിയിലേക്കു കടക്കുക 
എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇടക്കുമ്പോള് 
കാല്വേച്ചുപോകുന്നു ണ്ടെ ങ്കി ലും, 

യയവാവ്യര” തത്തിയൊത്തി നടന്നുയി 
ങ്ങി. തല.നേരെ ധില്ക്കുമെന്നാ 
യി. ലുക്കോസ് എന്തോ സാധന 
ത്തില് കാല്തട്ടി വിഴാന് തുടങ്ങി. 
കുനിഞ്ഞു അതെട്ടത്തു നോക്കി. 
ഒരു മഴ. ഗ്ളാഡിയേറാരുടെ ആ 
രുടെയെങ്കിലും കൈയില്ഗിന്നു വി 

സഭയുടേയും മദ്ധ്യേനിന്നു ക്രിസ്തുവി 

നെറ നാമം വഫിക്കുന്നവരെയെ 
ല്ലാം ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള 
കത്തവ്യബാദ്ധ്ൃത ഓത്തഡോക് സ 
സഭകശക്കുണ്ട്. അതു റോമാസപഭ 
യില് ലയിച്ചിട്ടോ, അതിനെ പരി 
പൂര്ണ്ണമായി അനുകരിച്ചിട്ടേ ആ 
ലല. പ്രോട്ടസ്റ്റന് ൮സഭകള് ക്രിസ്ത്യാ 
നികളല്ലെന്നു പറഞ്ഞു പൃറംതള്ളി 
ക്കൊണ്ടുമല്ല.  മദെറാരു സമീപന 
ത്തിനുള്ള കഴിവാണു ഓത്തഡോ 
ക്സ് സഭകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കേണ്ട 

റി തു്. 

ണപോയതാവണം. ലൃക്കോസ് 
അതെട്ടത്തു കൈയില് സുക്ഷിച്ചു. 
അരേനായില് ജിന്ന് ആരവാരവും 
അട്ടഹാസവും ഉച്ചത്തില് കേള്ക്കാം. 
യുവാവു ഇടനാഴിയിലൃടെ നീ. 
ങ്ങി. 

ജനങ്ങളുടെ ഉത്സാഫഹപ്പകടനം. 
വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തെക്ലായ്ക്കു് 
എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്നറിയണം. 
ലൃക്കോസ്* നടപ്പിനു വേഗം 
രദ്ധിപ്പിച്ചു. അരേനായിലേക്കുള്ളൂ 
പ്രവേശനകവാടത്തില് തടിക്കു ഒ. 
രു കാവല്ക്കാരന് മാത്രമേ ഉ ണ്ടായി 
രുന്നുള്ള. മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടകളുടെ 
കവാടങ്ങള് 
ത്തോലകാ പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളാ 
യിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്. അയാള് ലൃ 
ക്കോസിനെ തടഞ്ഞുനിറു ത്തിയില്ല. 
യവാവുയ നേരെ, ഞ്മെള്ള മണല് വി. 
രിച്ചു, അരിനായിലേക്കു കടന്നു. 

ആരും ലുക്കോസിധെ മോക്കന്നി; 
ല്ലം എല്ലാവരുടെയും 
ഫേരോദാവിനൊ 
ത്തില് തറഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണു'. 
അരേനായിലേക്കുള്ള, പ്രവേശനദ്വാ 
രത്തില്വയിന്നു” ഒരമ്പതു് അടി ദൂരെ 
മാറി തെക്ലായെ കാണാം. 

ദുഷ്ടികള് 

പം! _ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാ 
മുന്ന് അടിമകള് കാളയുടെ 

ഷി നിന്നുള്ള കയറുകള് ഉ 
അവര് പിന 2 പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ടി അയക്കാതെ കാളക്കൂററനു നീ 
ങ്ങിക്കൂടാ.  ജയക്കൂട്ടമോ അടിമക 
ളോ. ഇപ്പോള് തെക്ലായെ ഖീക്ഷി 
ക്കുകയല്ല., എല്ലാവരുടെയും ദുഷ്ടി 
കള് മുകളിലുള്ള സുവര്ണ്ണൂസിംഫാ 
സയത്തിന്മേലാണു”. 

ഫേരോദാരാജാവിനെറ സ്വരം. 

തച്ചത്തില് കേട്ട. "ഇസ്രയേല് ജു 
ഓങ്ങളേ! ചക്രവത്തി സസ്ഖം സു 
രക്ഷിതനായി റോമിലേക്കു മടങ്ങി 
എഴന്നെള്ളിയതിന്മെ ആദരിച്ചു" 

ഞാന് ഈ മഫാകാഴ്ച നിങ്ങള്ക്കു 
ധേണ്ടി സജ്ജീകരിക്കുകയായിരു. 

ന്നു.” 

ി 
ട് 

൮. 

തുറക്കുന്നതിനുള്ളൂ ഉ. 

സിംഹാസമ. 

ലര് 
ഒരു കാ 

ഉക്കൂററന്െറ പുറത്തു, അവളടെ മി 
ക്കവാറും നഗ്നമാക്കിയ ശരിരം വരി 



ഫര്ഷാരവം. 
രാജാവു തുടര്ന്നു: “ഉടന്തന്നെ 

സിംഫങ്ങളെ തുറന്നുവിടാന് ഞാന് 
ആജ്ഞാപിക്കുന്നതാണു”്* ഒരു ഇ 
ശിച്ച ഗസ്റ്ാണി ആ മൂഗങ്ങള്ക്ക്* 
ഇരയായി ഭഖിക്കുന്നതു യിങ്ങള്ക്കു 
കാണാം. എന്നാല് അതിനു മുമ്പാ 
യി നിങ്ങളുടെ രാജാവിന്െറ ഓ 
ദാരൃശിലത്തിന്െറ ഒരു ചിഹ്നം 
'ഇിങ്ങള് അനുഭവിക്കണം.” 

ആംഫിതിയേറററിന്െറ നാനാ 

ഭാഗത്തുയിന്നുമായി അടിമകള് സ്വ 
രണ്ണുനാണയങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്കിട 
യില് ഖാരിവിതറി. വലിയ തി 
ക്കുംതിരക്കുമായി. സ്വര്ണ്ണൂനാണ 
യം പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആ 
വേശം. 

ഫേരോദാവിനന്െറ മുഖത്തു” ഒരു 
മന്ദഫാസം ഉദിച്ചതു ലൂക്കോസു വ്യ 
ക്തമായി കണ്ടു. ഈ കാഴ്ചകള് രാ 
ജാവിനു സംതൃഫ്ലി നല്കുന്നുണ്ടെന്നു 
തോന്നി. 

പട്ടെന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് രാജാ 

വിനെറ മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട. 
വെളുത്തുനിണ്ട താടി, കീറി മുഷി 
ഞ്ഞ പരുക്ക൯വസ്സം, ശോഷിച്ചു 
കൃണ്ടാണിവിരല് നീട്ടിനില്ക്കുന്ന 
ആ പവ്ൃദ്ധ൯ നാശത്തിന്െറ മൂത്തി 

യാണെന്നു തോന്നി. അഗാബസ് 
_ പ്രവാചകന്. രാജാവിന്െറ നയന 
ങ്ങളില് ഭീതിയുടെ നിഴല്പ്പാടടണ്ടാ 

ന യി. 
പ് ഇസ്രയേല്ജാങ്ങളേഅന്ത്തപി 

ക്ട . “നിങ്ങളെ വിഗ്രഹാരാധന 
യിലേയ്ക്ക് വഴിനടത്തുന്ന ഈകുള്ള 

യ രാജാവിനെ പിത്തുടരരുതേ. ഈ മനു 

ന; ഷ്യന്െറ പാപങ്ങള്ക്ക് ദൈവം 
ഇന്നു" പകരം ചോദിക്കും. 

. ഫേരോദാവിന്െറ മുഖം കോപ 
ത്താല് ചെമന്നു. രാജാവു് വലത്തു 
കയ്യ്യിലിരുന്ന ചെങ്കോല് ഉയത്തി, 
അഗാബസിന്െറ തലയില് അടിച്ചു. 
വിണ്ടും വിണ്ടും അടിച്ചു. അവിട 
വിടെ മുറിഞ്ഞു, രക്തമൊലിച്ചുതുട 

1, ദുരബലശരിരനായ ആ വ്വ 
ന് പേത്തുംപേത്തും രാജദണ്ഡ്യ 

കാണ്ടു കിട്ടിയ പ്രഹരത്തിനൊ 
ആദ്ലാമത്താല് തളന്ന താഴെവി 

ണും 
11ഇ്മാദാവിനെറ മുഖം വിളറി. 

ക 

രക്തമയം അശേഷമില്ലാതായി. അ 
ഗാബസിമയ്ത്ക് അപകടം വല്ലതും പ 
ററിക്കാണുമോ? പ്രവാചകന്െറ 
ജീവയെപ്പററിയുള്ള ഉല്ക്കണ്ദയല്ല 
ഈ പരിഭൂമത്തിനു പ്രധാന ഫേതും 

അശാബസ്  ജിവിച്ചിരിക്കുന്നിട 

1 
ചരം 
[ 

ത്തോളം കാലം തന്െറ. ജിവന് 
കുഴപ്പുമൊന്നുമില്ലെന്നു രാജാവിന് 
അറിയാം. ഇപ്പോള് അയാളെങ്ങാന് 
മരിച്ചുപോയാല്... 

രാജാവിന്െറ ശരീരം ഭയത്താല് 
വിറച്ചു. കണ്ണുകളില് ഭയത്തിന്െറ 
നിഴല്പ്പാട്ട വൃക്തമായി കാണാം. 
രാജാവിന്െറ ചേഷ്ടകളും ഭാവങ്ങ 

മെല്ലാം ഭയകമ്പിതമായിരുന്നു. 

ഫേരോദാവില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട 
ഭയപരിഭ്ൂമങ്ങള് പ്രേക്ഷകരിലേ 

യ്ക്കും പകര്ന്നതുപോലെ തോന്നി. 
ഗ്യാലറികളെല്ലാം നിശ്ശബ്ദമായി. 
എന്താണു സംഗതിയെന്നൊരു വിദഭ്രാ 

ന്തി സര്വ്വത്ര വ്യാപിച്ചു. 
ചെങ്കോല് രാജകരങ്ങളില്നിന്നു 

താഴെ വിണു. രാജാവിന്െറ കണ്ഠ 
ത്തിതനിന്നു്് ഒരു ഞരക്കവും കര 
ച്ചിലും വെളിയില് കേള്ക്കാറായി. 
തഴെ വിണു പോകാതിരിക്കാന് 
അദ്ദേഹം ഒരു കൈകൊണ്ട് തൊട്ട 
മുമ്പിലുള്ള കമ്പിയഴിയില് കടന്നു 
പിടിച്ചു; മറേറ കൈകൊണ്ട് കഴ 
ത്തിനു തടവൃന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏ 
തോ ദുസ്സഹമായ വേദന അനുഭവി 

ക്കുന്ന ധട്ടണ്ടു്. പെട്ടെന്നു്, ആ 
ശരിരം കമ്പിയഴിക്കു മുകളിലൃടെ, 
താഴെ അരേനായിലേയ്ക്ക് ചടഞ്ഞു 
വിണു. ജിവന് ദേഫത്തെ വിട്ട 
പിരിഞ്ഞിരുന്നു. തൂവെള്ള മണര 

വിരിച്ച രംഗസ്ഥലത്തേയ്ക്ക് വി 
ണ ച്െപേട്ട  ചുററിയ രാജസ ഗാ 
ത്രം, സൂയ്യപ്രകാശത്തില് ജാജ്വല്യ 
മാധമായി തിളങ്ങി. 

ഒരു ആത്തനാദം സ്റ്റേഡിയം മുഴ 
വന് സ്സ്ോഭമൂകമാക്കി. രാജാവി 
നെറ മുഖത്തു പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ട ഭിതി 
അവിടെയുള്ള വരെയെല്ലാം ഗ്രസിക്കു 
കയാല്, അവരെല്ലാം തരിച്ചിരുന്നു 
പോയി. എന്തു ചെയ്യേണ്ടുവെന്നറി 
യാന് വയ്യാത്ത ഒരു നിമിഷം. 

തെകങ്ടായെ ചേത്തുബന്ധിച്ചിരുന്ന 
കാളക്കൂററനു ഭയം ബാധിച്ചപോലെ 
തോന്നി. കാള പെട്ടെന്നു് ഒന്നു നി 
വന്നു. ഒരടിമയുടെ കൈയില്നി 

ന്നു” കയറിനെറ അററം വിട്ടുപോ 
യി. അട്ടത്തതായി കാള ത്ധടിതി 
യില് പിറകോട്ട തിരിഞ്ഞു. മരണ 
ഭിതിയോടെ അരേമായുടെ കവാടം 

ലക്ഷ്യമാക്കി പാഞ്ഞ. ആ തിരി 
.ഹിലില്, മററു രണ്ടു് അടിമകളുടെ 

കൈയിലിരുന്ന കയറുകളും പിടി 

വിട്ടപോയി. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര 
ഈായ കാളക്കൂററന്,, ഏതു മാര്ഗ്ഗ 
ത്തിലടെ അരേനായില് പ്രവേശി 
കൂവോ, അതേമാര്ഗ്ഗം തേടി ഓടി, 

രക്ഷവേണമെങ്കില്, ഈ സന്ദര് 
ഭം തക്കത്തില് ഉചയോഗപ്പെട്ടത്ത 
ണമെന്ന് ലൃക്കോസിനു ബോധ്യ 
മായി. ആ യുവാവു ൃകാള ഓടിപ്പോ 
കുന്ന പോക്കി, തെക്ലായെ ബന്ധി 
ച്ചിരുന്ന കയറിനെറ ഒരറാം കയറി 
പ്പിട്ടത്തമിട്ട. കവാടത്തോട സമി 
പിച്ച് യിന്ന ഒരു തൂണില് തട്ടി, 
കാള സ്വല്പമൊന്നു പരുങ്ങി. ഉത്തോ 
ലകം പ്രവത്തിപ്പിക്കുന്ന കാവല് 
ക്കാരന് കാളയുടെ മരണപ്പാച്ചില് 
കണ്ടു്, അവിടംവിട്ട് ഓടി. 

അട്ടത്തതായി എന്തുവേണ്ടുന്മെ 
ന്ന് പകച്ച് കാള നിന്നുപോയി. 
ആ നിമിഷം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 
യില്ലെങ്കില്, അപകടം നിശ്ചയമാ 
ണെന്നു ലുക്കോസ്പ് കണ്ടു. ഇതുവ 
രെ അമ്പരന്നു നിന്നുപോയ പട്ടാള 
ക്കാരെല്ലാം, ഉടനെ പുറകെയെത്തി 
തന്െറ കഥ കഴിക്കും, തെക്ലഛായെയും 
സിംഹങ്ങള്ക്കിട്ടകൊടുക്കും. എന്തെ 

ന്നില്ലാത്ത ഒരു തിട്ടക്കവും ആവേശ 

വും ആ യുവാവിനെബാധിച്ച. ത 
ഒ൯റ മഴ ഉയത്തി സര്വ്വശക്തിയും 
പ്രയോഗിച്ചു യുവാവ് കാളക്കൂറര 
ന്െറ കൊമ്പുകള്ക്കിടയിലായി ത 
ല മണ്ടയ്ക്ക് ഇടിച്ചു. ആ മൃഗം 
ഒരലര്ച്ചയോടെ തഴെ വിണു, പിട 
യ്രാന് തുടങ്ങി. മരണപരാക്രമത്തോ. 
ടെ യയവാവു” പ്രവത്തിച്ചു. കാ. 
ണ്ടുതന്നെ യുവതിയെ ബന്ധി്ച്ചിരു 

നന കയര് മുറിച്ചു. 

അവള് ബോധഹിനയായിത്തി . 
ന്നിരുന്നു. കയര്മാഠററി, അയാള് 

അവളെ വാരിയെടുത്തു. ഇതിനകം 
സ്വബ്യഭ്ധി വിണ്ടുകിട്ടിയ കാവല് 
ക്കാരും അടിമകളും ലൃക്കോസിനെ 
സമിപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ 
യ്യോ!...ആ യുവാവിനെ വായില് 
നിന്നു് ഒരു ആക്രോശം പുറത്തുവന്നു. 
എല്ലാം തിരന്നുവെന്നൊരു തോന്നല്. 
ഇനിയും യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല... 

എനത്തുവേണ്ടു? ബോധഫഹിനയായ 
യയവതി മാറില്. കാവല്ക്കാര് പു 
റകെ പാഞ്ഞെത്തുന്നു. യുവാവു” ച്ച 
ററുപാട്ടം നോക്കി. തെക്ലായെയ്യം 

കൊണ്ടു് ഇടനാഴിയില് കൂടി വെളി 
യില് കടക്കുന്നതുവരെ കാവല്ക്കാ 
രെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുവാന് വല്ല മാര 
ഗൃവുമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്, നാശം 
നിശ്ചയം. 

പെട്ടെന്ന് യുവാവിന്െറ കണ്ണു്. 
ഉത്തോലകത്തിന്യേല് പതിഞ്ഞും മന 

സ്ത്റിത ഒരു മിന്നല്പ്പിണര് മിന്നി. 
തെമക്ലായെയ്ും വഹിച്ചുകൊണ്ട്, യു 

വാവ് ഉത്തോലകത്തിന്യേല് ചാടി 

ച്ചര് ച്ചുവിക്കിലി 
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യേതുക്രിസ്യൂവിനെറ സ്നേഹിതമ്മാ൪ 

സ്നേഹിതന്മാക്കുവേണ്ടി ജീവനെ 
കൊട്ടക്കുന്നതില്ും അധികമുള്ള സ്നേ 
ഹം ആക്കുമില്ല. ഞാന് നിങ്ങളോ _ 
ട്ട കല്പ്പിക്കുന്നതു” ചെയ്താല് നിങ്ങ” 
ള് എന്െറ സ്നേഹിതന്മാര്തന്നെ. 
ഞാന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാര് എ 
ന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.” ഖി. യോം 
16. 13:14,15. 

പ്പിട്ടത്തമിട്ട. രണ്ടുപേരുടെ ഭാരം 

തൂങ്ങിയപ്പോശ ഉത്തോലകം ഇള 

' കി, വിജാഗിരികള് ഞരങ്ങി, മുഗ 
രാജന്മാരുടെ കൂട്ടകള് തുറക്കപ്പെട്ട. 

സിംഹങ്ങള് അരേനായിലേഷ്ത്കു പാ 

ഞ്ഞു, ചിലവ ഫേരോദാവിനെറ മു 
തദേഹത്തെ സമിപിച്ചു.മററു ചില 

വ കാളക്കൂററനന്െറ ;ശവം കടിച്ചുചി 
ന്തിത്തുടങ്ങി. അടിമക ളും കാവല് 
ക്കാരും ആത്തനാദത്തോടെ പാഞ്ഞു. 

സര്വ്വത്ര നിലവിളിയും പരിഭൂമവും. 
അരേനായില് എന്തു സംഭവിക്കു 

ന്നുവെന്നു ഗോക്കി സ്ഥമയം മെനക്കെ 

ട്ടത്താന് നില്ക്കാതെ ചൃക്കോസ്പ് 
ബോധ ശുന്യയായ തെക്ലായെയ്യം 
പേറിളക്കാണ്ട് ഇടനാഴിയിലൂടെ 

ഗഖവണ്ടി കിടക്കുന്ന മുററത്തേയ്ക്കു 
ധൃതഗതിയില് ടന്നു. തെക്ലായെ 
വണ്ടിക്കകത്തു കിടത്തി, ' തന്െറ 
പുറം കുപ്പായമെടുത്തു” അവളുടെ ശ 
രിരം മൂടി, ലൃക്കോസ് വണ്ടിക്കക 
ത്തു ചാടിക്കയറി, കുതിരയെ പാ 
യിച്ചു വണ്ടിവിട്ട. 

വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞുനി 
റുത്തുമോ: ലൃക്കോസ്സ് ആശങ്കാഭരി 
തനായി. ഭാഗ്യവശാല് പടിവാ 
തിതക്കല് ആതം കാവല്ലണ്ടായിരു 
ന്നില്പം അവിടമെല്ലാം നിജ്ജനമാ 
യിരുന്നു. പടിവാതില് കടന്നതോ 
ടെ, ലൃക്കോസ്പ് ഗതിവേഗം നിയ 
ന്ത്രിച്ചു. അസാധാരണമായ വേഗ 
തയില് വഖണ്ടിവിട്ടന്നതു് ഒരു പ 

ക്ഷേ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയേ 
ക്കാം. ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആ 
കര്ഷിക്കുക അപകടം വിള।ച്ചുവ 
രത്തുകയാണു്., മാത്രമല്ല, ഇനിയി 
പ്പോള് കുറേ നേരത്തേയ്ക്ക് ഭയ 
പ്പാടിനു കാരണമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റേ 

ഡിയത്തിനകം വലിയ പിരളിയ്യം 
കുഗപച്ചില്ം നടക്കുകയാവണം. അതി 
നിടയില് കാവല്ക്കാരാരുംതന്നെ 
പിന്നാലെ ഓടി വരാനിടയില്ല. 
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ര) 
വി. യോഹനന്നാന്െറ സവിശേ 

ഷം പല കാരണങ്ങളാല് അതുല്യ 
വും നിരുപമ വ്ൃയമാണെങ്കില് അതി 
നു സര്വ്വപ്രധാനമായ ഒരു കാരണം 
ഇതരസ്യവിശേഷങ്ങളില് കാണാ 
ത്തവയായി വി.യോഫന്നാന് മാത്രം 

രേഖപ്പപെട്ടത്തിയിട്ടുള്ളൂ കത്താവി 
ന്െറ ഹൃുദയാവങജ്ജകങ്ങളായ ചില 

തെക്ഛാ പതുക്കെ ഒന്നു ചലിച്ച. 
ബോധം തിരികെ കിട്ടുന്ന മട്ടുണ്ട്. 
കപ്പോലങ്ങളില് അരുണിമ വ്യാപി 

ച്ച. ല്യക്കോസിനു ആശ്വാസമാ 
യി. ഒരു വലിയ പോരാട്ടത്തില് 
വിജയിയായ ഭാവമുണ്ട്. ഫഹേരോ 
ദാരാജാവു” മരിച്ചു, തെക്നാ പട്ടാള 

ക്കാരുടെ കൈയില് നിന്നു രക്ഷപ്പെ 
ടം ഇനി അവരെ രക്ഷിച്ചു”, ത്ത 

പ്രവശ്ൃയില്നിന്ന് കടത്തിവിട്ട 
വാന് കൊന്നേല്യോസിനു നിഷ് പ്ര 
യാസം സാധിച്ചേക്കും. ഒരു കായ്യം 

മാത്രം യുവാവിന്െറ മനസ്സിനെ അ 
സ്വസ്ഥമാക്കി. പ്രോബനസ്സിനും അ 
ഗാബസിനും എന്ത സംഭവിച്ചിരി 
ക്കം? അവര്ക്കു വല്ല അപകടവും 
പിണഞ്ഞു കാണുമോ? 

കുതിരവണ്ടി പിലിപ്പോസിനന്െറ 
വസതിയോട്ട സമീപിച്ചു. ഏതോ 
ശബ്ദം കേട്ട് യുവാവു പുറകോട്ട 
തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ഒരു ഒന്നാതരം 

കുതിരവണ്ടി, അതിവേഗം, പാഞ്ഞു 

പൃറകെ വരുന്നു. ലൃക്കോസിനു ഭയ 

മായി. തങ്ങള് പിനത്തുടരപ്പെട്ടിരി 
ക്കന്നതായി ആ യൃയവാവൃയു സംശയി 
ചു. എന്താണൊരു രക്ഷാമാര്ഗ്ഗം? 
പക്ഷേ, വണ്ടി അട്ടത്ത നിമിഷം പു 
റകെയെത്തി, വണ്ടിക്കാരനൊ സ്ഥാ 

നത്തിരിക്കുന്നത് കൊന്നേല്യോസാ 
ണെന്നു കണ്ടപ്പോള് ലൃക്കോസിനു 

ശ്വാസം നേരേ വിണു. അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ സമീപത്തായി അപ്പോ 
ത്തിക്കരിയ്യം നില്ക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടി 
സമിപിച്ചപ്പോള്, ലൃക്കോസ്പ് ആ 
ക ത്തയ്ക്കുനോക്കി. തലയില് 
ബാനഡേജു കെട്ടക ളുമായി വൃദ്ധ 

നായ പ്രവാച്ചക൯ വാതില്ക്കലായി 
ഇരിക്കുന്നു. ഹഫേരോദാവ്യിയെ മര 
ണം വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു. തെക്ഛായ 
ടെ ശരിരമല്ല, ഹേരോദാവിന്െറ 
സ്വന്ത ദേഹമാണ്ട് സിംഫങ്ങള്ക്കു* 
ഒുഹാരമായി അന്നു ലഭിച്ചതു്. 

1. 

പ്രസ്ലാവനകള് ആണു. അവയി 

ലൊന്നത്രേ മേലുദ്ധരിച്ചതുള”്. വൃദ്ധ 

നെന്നോ യുവാവെന്നോളള്ള വൃ 
ത്ൃയ:സം കൂടാതെ, കുബേരകുചേലഭേ 
ദമെന്ന്യേ രോഗിയെന്നോ അരോഗി 
യെന്നോ ഉള്ള പരിഗണന കൂടാതെ 
പ്രയാസത്തിലും വേദനയിലുംകൂടെ 
കടന്നു പോയിട്ടള്ള അനേകരെ സമാ 

ശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടളള ഒരു വാചകമാ 
ണതു”്. സമാധാനത്തിന്െറയയം സൌ 
ഹൃുദത്തിനെ റയ്യം സന്ദേശമാണു 
ഈ വാചകം ഏവക്കും നത് കുന്നത്. 

“ ഠ്ടവ് വ് ദ വ7ട്6൩ ഠസബബിട 
൬൩3൩ ഉത്തമനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യായി 
യുടെ “” ആദര്ശവചചനം*' എന്നു ഒരു 

ഭക്തന് ഈ വാചകത്തെ നിര്വച 
നം ചെയ്തുകാണുന്നു. 

വി. യോഫന്നാന്െറ സൃവിശേ 

ഷവും ലേഖധഗങ്ങളും സ്നേഹമെന്ന 
അച്ചുതണ്ടിലാണു് കറങ്ങുന്നതെന്നു” 
അവ വായിച്ചിട്ടള്ള വക്കറിയാം. ൩ 
മ്മുടെ കത്താവിന്െറ വാചകത്തി 
ല് അവിടത്തെ സ്നേഹത്തിന്െറ 
സ്വഭാവം അപ്പോടസ്താലന് നമുക്കാ 
യി ഇവിടെ രേഖപ്പെട്ടത്തിയിരിക്കു 
ന്നു. സ്വര്ഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അ 
ധിനായകമായവന് ഇമ്മെ ദാസരെ 
ന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. എങ്കില് അതു 
തന്നെ വിലയേറിയതായിരുന്നു. 
എന്നാല് അവിട്ടന്ന് ബമ്മെ ദാസ 
രെന്നോ ശിഷ്യരെന്നോ അല്ല സ്നേ 
ഹിതരെന്നാണ് വിളിക്കിരിക്കുന്ന 
തര്. അതെത്ര അസ്വാദ്യകരവ്യം 
മോഫനിയവ്യമായ പദവിയാണ് 
നമുക്ക്” ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു”. , 
അവിട്ടന്നു് നമ്മെ സ്നേഹിതരെന്നു് 
ഖിളിച്ചിരിക്കുമ്പോള് ണാം 
ണു് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു”?. 
നാം നല്കേണ്ട പ്രതൃത്തരം എന്താ 
ണു്? അവ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷ 

എന്താ 

'യമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആവത്തി 
ച്ാവത്തിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാ 
ചകമായിട്ടാണു് ഈ പ്രസ്താവന. 
യെ കതതേണ്ടതു്. ഈ വിധമുള്ള 
വാചകങ്ങളെപ്പററി വിണ്ടും വി 
ണ്ടും ധ്യാനിക്കുന്നത് 
യോജനം ചെയ്യം. നാം എത്ര ചി 
ന്തിച്ചാലം അതിന്െറ ആഴമായ ആ 
ത്ഥം അതേരിതിയില് നാം ഗ്രഹി 
ച എന്നുവരുന്നതല്ല. അത്ര ഗഹ, 
നവും മധ്യരമനോഫാരവുമായ ഒരു 
വാചകമാണിത്. 

ഇവിടെ സ്നേഹിതന്മാര തമ്മിലു 
കള മൈത്രിയില് കാണുന്ന പ്രധാ 

ന ഘടകങ്ങള് ഏതെന്നു അല്പ്പ 
മായിട്ടെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് കര് 

ക 

അതില് 

കൂട്ടതല് റ് 



തൃസ്സേഫസ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു 

സഫായകമായിരിക്കും. സൃംഹൃല്ബ 
സ്ധത്തില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ പ്ര 
ധാനമായി ആകര്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ 

സ്തൂത സ്നേഹിതന്മാര് തമ്മില് പരി 
പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കു 
മെന്നുള്ള താണ്. അവരെ തമ്മില് 

വേരതിരിക്കുന്ന രഫസ്യങ്ങള് യാ 
തൊന്നുമില്ല. പരസ്തരവിശ്വാസത്താ 
ല് അവര് ബന്ധിതരായിരിക്കും. യ 

ജുമാന ദാസബന്ധമോ ഗുരുശിഷ്യ 
ബന്ധമോ അല്ല അവര് തമ്മിലുള്ള 
തു്. അവരുടെ സ്നേഹബന്ധത്തി 
നു” പരിമിതികള് ഒന്നും കാണുകയി 

ല്ല. ആ ബന്ധം ലജ്ജയുടെ അതിര 
വരമ്പ്യകളെ എട്ടത്തുകളയുന്നു. അതു 
കൊണ്ടാണു്” കര്ത്തൃ,സന്നിധയില് 
നമുക്കു ധൈയ്യമുണ്ടെന്ന് അഭപ്പാ 
സ്നോലന് എഴുതുന്നതു്. വി. യോഹ 

നാന് കര്ത്തൃയമാരവില് ചാരിക്കി 
ടന്നതു” സ്ൂരിക്കുക. ആ പദവി ന 
മൂക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതു 
മൂലം നമ്മുടെ മനസ്സിനെറ സംശയ 

ഞ്ങളും ഭയങ്ങളുമെല്ലാം തിരുസന്നി 
ധിയില് കൊണ്ടുചെല്ലുവാന് നമു 
ക്ക് ധൈയ്യം ലഭിക്കുന്നു. അവിടെ 

മുക്ക് വിശ്രമം വാഗ്ദത്തം ചെ 
യ്ക്കിരിക്കുന്നതിയാല് നന്ദിനിറഞ്ഞ 
ഫൃദയത്തോടെ തിരുസന്നിധിയി 

ലേയ്ക്യ് പോകുവാന് നമുക്ക് കഴി 
) ക യ്യന്നു. 
? പരിശുദ്ധനായ തോമുസ് എക് 
ലം സിസ്ൃ കരിസ്കൂവിന്െറ സഖിത്വ 

ത്തെക്കുറിച്ചും സര്വോപരി യേശ്തു 

റു വിനോടും, സ്ന്റേഫത്തെക്കുറിച്ചും 
ര്ശകമായ വിധത്തില് 

റ എഴുതിയിട്ടണ്ടു്. 
സ്നേഹം കവിഞ്ഞൊഴ്ചകനന ഹൃദയ 
ത്തിന്െറ അനുഭവത്തില്നിന്ന്" 

 നിര്ഗ്ഗളിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണവ. 
ി പത് സ്നേഹയിര്ഭരമെ 
റ? റൻ ന റ ര 

തു 
മെപ്രതി നാം യേശുവിനെ സ്നേഹി 
ക്കണം. പരിമിതിയും നിയന്ത്രണ 
വും കൂടാതെ സ്നേഹിക്കപ്പെടേണ്ടവ 
ന് യേശ്തുമാത്തമാണു്. എന്നെന്നാ 
ല് മമക്കു സ്നേഹിക്കുവാന് കഴിയ്യ 
ന്ന സവ്വതിലുംവച്ചു് അളവില്ലാത്ത 

'ഇന്മത്തും യിശ്വസ്തതയ്തും അരഫന് 

ി 

അവന് മാത്രമത്രേ. അങനെപ്രതി 

അവെറ സ്നേഹത്തിന്െറ ശക്തി 

യാല് നിന്െറ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങ 
ളം നിനക്കു് പ്പിയപ്പെട്ടവരായിരി 
ക്കട്ടെ. നിന്െറ ശത്രുക്കള് ഉള്പ്പ 
ടെ സര്വ്വരും അവിടുത്തെ സ്നേഹ 
ത്താലും ജ്ഞാനത്താലം അനുഗ്രഹി 
തരാകുവാന്൯ നി പ്രാത്ഥിച്ചാലും. 
““അദ്ദേഹംം ക്രിസ്തു വിനോടുള്ള യമു 
ടെ സ്നേഹം, വാക്കുകളെക്കാള് ഉപ 
രിയായി പ്രുവൃത്തികളാല് തെളിയി 
ക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെ ശക്തിയായി 
ഈന്നിപ്പറയയന്നുണ്ടു്. അതില് അദ്ദേ 
ഹം പൃതിയനിയമ ഗ്രന്ഥകാരന്മാര 
ടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകമാത്ര 
മാണു ചെയ്യുന്നതു്. “ഒരു മനുഷ്യ 
ന് തന്െറ സ്നേഹിതക്കുവേണ്ടി ത 

നെറ ജീവനെ വമ്തകുന്നതില് വലിയ 
സ്നേഹമില്ല”” കത്താവ്യ് എന്തു ചെ 
യ്യുവാന് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ 
അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ്ട് ഈ 
ലാക്കുകള് പറഞ്ഞതെങ്കിലും നാം 

എപ്രകാരം വത്തിക്കണമെന്ന സൂച 

നകൂടി അതിലുണ്ട്. 
കത്താവിന്െറ സ്നേഹത്തിന്െറ 

സ്വഭാവം അല്പ്പുമായിട്ടെങ്കിലും വൃ 
ക്തമാക്കുന്നതിനു” പയ്യാഫ്ലമായ ഒരു 
സംഭവകഥ ഒന്നാം ലോകമ ഹായഴുദ്ഥ 
കാലത്തു” നടന്നതു” റിപ്പോര്ട്ട് ചെ 
യയപ്പെട്ടിട്ടണ്ട്. 

ഫ്മരാ൯സിലെ യൃദ്ധഭൂമിയാണ്ട് 

കഥാരംഗം. ഐക്ൃയസൈന്യവും 
ജമ്മ൯സൈനൃവുമായി സൃദ്ധം 
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദര്ഭം. 
ഐക്യസൈന്യത്തില് പെട്ട 
രണ്ടു പടയാളികൾ തമ്മില് 

ദിബാങ്ക” ഓഫ” ന്യ, ഇന്ഡ്യ (കളിപ്പം) 
2 റ. തിരുവനന്തച.രം 

ചെയര്മാന്-മി: കെ. ജോര്ജ്ജ് ബി. എ. 

ശാഖകാം 

ആലപ്പഴ കോട്ടയം പുനലൂര് 

ആലുവാ കോഴഞ്ചേരി തിരുവല്ലാ 

ചാത്തന്നൂര് കുമ്പനാട്ട് ' തിരുവനന്തപുരം 
ചെങ്ങന്നൂര് പന്തളം വക്കം (കടയ്ക്യാവൂ൪) 

ചിറയിന്കീഴ് പത്തനംതിട്ട വെണ്ണിക്കുളം 
എറണാകുളം പെരുമ്പാവുര 

കെ. ഇ. ചെറിയാന് 

ജനറല് മാനേജര്. 

:: ൭൫൭5൭6൭൭56൭൭൭55:955൭൭555955൭൭൭5555൭൭൭൭൫൭5969൭൭9൭9::: 

ആമ്മമിത്രങ്ങളായിത്തിരന്നിരു ന്നു. 
ഒരു സന്ധ്ൃയതുശേഷമുണ്ടായ വിധി 
നിരണ്ണരായകമല്ലാത്ത ഏററുമുട്ടലി 
ന്െറ൮ഫ്ുലമായി ആ മിത്രങ്ങളില് 
ഒരുവന് കാണാതായി. ഇരുസൈ 

നൃതാവളങ്ങള്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സ്ഥല 
ത്തുനിന്നു് ഒരു നിലവിളി മാത്രം 
കേള്ക്കാം. അപരന് സ്നേഹിത 
ന്െറ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവ 
നെ രക്ഷിക്കുവാന് പോകുന്നതിന് 

സേനാജായകനന്െറ അനുവാദം ആ 
പേക്ഷിച്ച. അദ്ദേഹം മറുപടി നല് 
കി. ““*യിയക്കു പോകുന്നതിന് വി 
രോധമില്ല. എന്നാല് ധി അവിടെ 
എത്തുമ്പോഴേക്ക് നിന്െറ മിത്രം മ 
രിച്ചിരിക്കും. നി ജീവന് അപകട 

ത്തിലാക്കുകയുമാണു്.”” ഒരു നിമി 

ഷംപാലുംതാമസിയാതെ ആ യു 
വപടയാളി യാതൃതിരിച്ചു. രാത്രി 

യില് തപ്പിത്തിരിഞ്ഞു നടന്നു. മുറി 
വേറാ സ്നേഹിതയെ കണ്ടുപിടിച്ചു് 
ചുമലില് കയററി തിരികെ താവ 
ളത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. താവളത്തി 
ലെത്തിയപ്പ്യോഴേക്ക് മുറിവേററ പ 
ടയാളി മരിച്ചിരുന്നു. അപരന് 
അപായകരമായ വിധം മുറിവേററു. 
മരണക്കിടക്കയില് കിടന്നു അവ൯ 

സന്തോഷാശ്രുക്കള് പൊഴിച്ചുകൊ 4 
ണ്ട് സേനാനായകനോട്ട പറഞ്ഞു. 
“സേര്, എന്െറ ശ്രമം തികച്ചും 
അവസരോച്ചിതമായിരുന്നു. 2൯ 
എന്െറ സ്നേഹിതനെ സമിപിച്ച 
പ്പോള് അവന് പറഞ്ഞതു” ““യി 
തിരച്ചയായും വരുമെന്ന് എ 

നിക്കറിയാമായിരുന്നു”” എന്നാ 
റി 

ണ്ട്, ഞാന് നല്കിയ വില 

:൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭൭ 6൭56൭൫൫൭ ൭55൭൭ 

ചര് ച്ചുവിക്കിലാ 



കൂടിപോയില്ല.”” സ്നസേഹിതനു ഭ 

വിച്ച അപകടത്തില് സ്വസ്ഥ 

യായിരിപ്പാന് അവനു നു 

അതേ; അതുതന്നെയാണു കത്താ 

വു് ചെയ്തതും.നാം ഉടമരഹിതഭൂവി 

ലായിരുന്നു.നമ്മെ തിരികെ കൊണ്ടു 

വരുവാനായി അവന് ശ്രമിച്ചു, അ 
തൂമൂലം അവന് മരിച്ചു. അതിനുവേ 
ണ്ടി അനുഭവിച്ച ത്യാഗംമൂലം ത 
൭ന്൯റ സ്നേഹിതരായ മനുഷ്യക്കുവേ 
ണ്ടി അവന് നല്കുന്ന വില അധി 

കമാകുമെന്നു് അവന് ചിന്തിച്ചില്ല. 
തന്െറ സ്നേഹം അത്ര തിഷ്ണമാ 
യിരുന്നു. സ്നേഹബന്ധം ദുഡതരമാ 
ണെങ്കില് അതിനുവേണ്ടി സഫിക്കു 

ന്ന യാതൊരുക്ലേശവും കൂടുതലായി 

തോന്നുകയില്ല. യാതൊരു വിഘ്ല 
ങ്ങളും അജയ്യമായി പരിഗണിക്കുക 

യ്യമില്ല. മരണത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്കും 

അതു് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായി 

രിക്കും. കത്താവിന്െറ പ്രവൃത്തിയി 
ല് കാണുന്ന നിര്ലോഭതയാണ് 

അവിട്ടത്തെ സ്നേഹത്തിന്െറ ഒരു 
വലിയ പ്രത്യേകത. പാപിയായ 

സ്ത്രി സുഗന്ധതൈലംകൊണ്ടു അവി 
ടുത്തെ ലേപനം ചെയ്തപ്പോള് ആ 

ചൃതിനെ നിതികരിച്ചതു് ആ കൃത്യ 
ത്തില് സ്നേഹത്തിന്െറ ഒരു യിര് 
ലോഭത കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്”. 

ശിഷൃസമൂഹത്തിന്െറ കാല്കള് 
കഴുകുവാന് മുതിരന്നതും, തന്െറ സ്നേ 
ഹത്തിന്െറ ജിര്ലോഭതയുടെ ഫ 
ഘമായിട്ടകൂടെ ആയിരുന്നു. നിന 
ചിരിയാത്തവിധമുള്ള . ഈവിധ 
ല് സ്റൂരശകവും സ 
രവ്വവ,ം മരവിച്ചുപോയി എന്നു 
“തോന്നുന്നിടത്തു് ജിീവചൈതന്യമു 
ളവാക്കുന്നതുമാകുന്നു. അസിസിയി 
“ലെ പ്രേമഗായകന്െറ ജീവിത മ 
നോഹാരിതയ്യം മറെറാന്നുമല്ല. 
മൊളൊരക്കാ ദ്വിപൃകളില് കുഷ്ടരോ 
ഗികളടെ ജയില്സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു 
ഡാമിയന് പേരുകൊണ്ഞടെങ്കിലം ന 

മുക്കു സുപരിചിതനായ സാധ്യ സു 
ന്ദരസിംഗു”, ജപ്പാനിലെ ഖഗാവാ 
ഇവരൊക്കെ ഈ നിര്ലോഭതയ്ക്കക് 
റു) ഉദാഹരണങ്ങള് അത്രെ. 
ആ സ്ഗേഫപ്രസരം . ഏല്ക്കു 
മ്പോള്, അടച്ചപുട്ടിക്കിടക്കുന്ന വാ 
തില്ുകള് താമ്മെതുനന്നു പോകുന്നു.അ 
തൂ ശക്തിമത്തായ സ്നേഹത്തില്തീര 
ച്യായുംത്യാഗം അലിഞ്ഞുചേന്നിരി 
ക്കം. യാതൊരു സോ്നേഹബന്ധവ്യം 
“ഏതാദുയ,ശമായ ത്യാഗംകൂടാതെ ഫു 
ഘംപു റപ്പെട്ടവിക്കുന്നില്ല. 

നമുക്കു കത്താവിനോടുള്ള സ്നേ 

ഡ്വിസംബര് 8 

ഹത്തില് ഈ ഒരു നിര്ലോഭത ദൃ 
ശൃമാണോ? അവിട്ടത്തെ പ്രതി 
ഏതു ത്യാഗവൃയം സ്വാഗതംചെയ്തു 
വാന് നാം സന്നഭ്ഥരോ? നാം സ്വി 
കരിച്ണിരിക്കുന്ന ജിവിതവിളി ആ 
യിര്ലോഭതയ്യടെ ഒരു ലക്ഷ്ൃമായ। 
തീരത്തക്ക വിധത്തില് മാം ജീവി 
ക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ദൈനാദിന 
കൃത്യങ്ങളില് ആ ഒരു നിര്ലോഭത 
കാണ്മാനുണ്ടോ? കത്താവ്യ് അവിട്ട 
ത്തെ സ്നേഹം താൃഗമാകുന്ന നാ 

ണൃത്തിലാണു് വിനിമയം ചെയ്തി 
രിക്കുന്നതു”. അതു നാം മനസ്സിലാ 
ക്കുകയ്യം ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യു 
നുഎങ്കില് അതേ നാണയത്തില് 
നാം മടക്കിക്കൊട്ടക്ണെം. 

തന്െറ യജമാനന് എന്തുചെയ്യ 

ന്നു എന്നു ദാസന് അറിയുന്നില്ല. എ 
ന്നാല് സ്നേഹിതന് അറ്വയ്യന്നു. ത 
ന്െറ തൃഗാത്തിന്െറ അത്ഥമെ 
ന്നതെന്ന് യേശു യമമുക്കു കാണിച്ചു 
തരികയ്യം അവിടുത്തെ ഹൃദയരഫഹ 

സ്ൃങ്ങള് നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തുക 
യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണു് സുഹൃ 

ല്ബന്ധത്തിലെ വലിയ ഒരു പദ 
ഖി. അതോടുകൂടെ തന്നോട്ടകൂടെ ക 

ത അനുഭവിക്കുവാന് അവിടുന്നു 

നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. ഉ 
ദ്ദേശമില്ലാതല്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുത 
ന്നെയാണു” അതു ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. 
തോമസ് എക്സിസ്പ് എഴുതുന്നു. 

) ഹെഡ് ആഫീസ് : കോട്ടയം പം 
( അധികൃതമുലധനം രൂ 60 00,000 ॥ 
4 വഗ്ദത്തമുലധൃം രൂ £9,00 000 ₹ 
4 നിക്ഷിപ്പമുലധനം ത്രൂ 160, 000 0 

കരുതതധനം രൂ 7 88,000 ക്്; 
പ്രവര്ത്തനമുലധനം രൂ 4,691, 22000 ॥ 

[81-19-56] 
| ശരിയായ ഈടിന്മേല് കഠഞ്ഞ കാമി വയ് വ്വ ആവശ്വമുമളവര് ധ്യ 
ി ഞങ്ങളുടെ 47 ശാഖകളില് ഏതിനെയെങ്കില്ും സമിീപിക്കുകം ! 

ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രപത്തനങ്ങളു.ം നടത്തിവരുന്ത 

1,001 ഠി ഒബി ബിം ി % 
4 11 10ന് 12൦. ര 

 തുതന്നെയാണു്. 

“യേശു വിന്െരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കു 
ന്നഅനേകരുണ്ടു്. എന്നാല് കുരിശ്തു 
ഖഹിക്കുവാന് സന്നദ്ഥതയ്യള്ളുവര 

ചുരുക്കും.അവധോട്ടശുടെ ആയന്ദിക്കു 
ന്നതില് ഏല്ലാവരും കതുകമുള്ളുവ 
രാണു”. അവിടത്തെ സങ്കടത്തിന്െറ 

ഓഹരി വാങ്ങിക്കുന്നവ൪ തുഛം. 
അപ്പും മുറിക്കുവോളം അനേകര് രു 
ന്നെ അനുഗമിക്കും. എന്നാല് കൈ 
ദ്ലൂള്ള കാസാ . കുടിക്കുന്നവര് വി 
രളം.”” , 
ഗതസമനയിലെ 

യില് തന്നോടുകൂടെ പകുകൊ 
വാനാരുമില്ലായിരുന്നു. ““നിങ്ങശ 
ഉണര്ന്നിരുന്ന് പ്രാര്ത്ഥിപ്പിന്” 
എന്ന് വിണ്ടുംവിണ്ടും ആവര്ത്തി 
ച്ചിട്ടം അവര് ഉറങ്ങിപ്പോയി. 

വരിശോധയാഘട്ടം ആശതമാക്കു 
മ്പോള് അവരുടെ അവസ്ഥയും ആ 

എങ്കിലും അ.ിട്ട് 
ന്നു നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഏ 
ന്നാല് ഒരു ചോദ്യം അവിടുന്നു ചോ 

ദിക്കുന്നുണ്ട്. “നി എന്നെ സ്നേ 
ഹിക്കുന്നു ദവാ?” ഉവ്വ് കര്ത്താവേ 

എന്ന്് ഹൃദയാന്തര്ഭാഗത്തുനിന്നു” 
നമുക്കു മവുപടിനല്കുവാന് കഴിയു 
ന്നപക്ഷം അവിടുന്നു” യമ്മെ ഉചേ 
ക്ഷിക്കയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല തന്െറ 
സ്നേഹനിര്ഭഠമായചെ യ ആജഞ്ച 
യ്യം നമുക്കും കേള്ക്കാം “ഏനെ ആ 

ക മു [1 നഥമിപ്പി൯. [; 
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മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ 



 മോചിപ്പിച്ചതിനേക്കുഴിച്ചും 

വേദവായനക്കുറിപ്പകഥം 

(എം. 
വിണ്ടെട്ടക്കന്നവനായദൈവം 

മനുഷ്യജാതിയ്യടെ ഉദ്ധാരണത്തി 
ണായി ദൈവം മനുഷ്യനായിത്തീന്ന 
ആ ഥ£ഫാസംഭവത്തെ പ്രത്യേകം 

സ്ൂരിച്ചു് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാ 
൯ ഗാം ഒരു സഭയായി കാത്തിരിക്കു 

ന്ന സന്ദര്ഭമാണല്ലോ ക്രിസ്തുമസ് 
കാലം. ഈ ദിവസങ്ങളില് നാം 

ദൈവത്തിന്െറ വിണ്ടെട്ടപ്പിനെക്കു 
റിച്ചു പഠിക്കുകയം ധ്യാനിക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നതു” ഉചിതമായിരിക്കും. 

*“വിണ്ടെടുപ്പം”” ““വീണ്ടെട്ടപ്പ,കാര 
ന” എന്ന പദങ്ങള്ക്ക് പഴയനിയ 
മത്തില് ഒരു ചരിത്രമൃണ്ട്. ആ ച 
രിത്രം അല്പ്പമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സി 
ലാക്കുന്നതു "സഹായകരമായിരിക്കും. 
ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നിര്ദ്ദേശപ്ര 
കാരം ആദ്യജാതനായ പൃുത്ര്നെയോ 
അടിമയേയോ പണംകൊടുത്തു സ്വ 
തന്തൂരമാക്കുന്നതിനു വിണ്ടെട്ടക്കുക 
എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന. 
ഇസ്രായേലിന്െറ ചരിത്രത്തില് ഓ 
രോ വിഷമഘട്ടങ്ങളില് ദൈവം 
അവരെ ഉദ്ധരിച്ചതിനേക്കുറിച്ചും 

സര്വോപരി മിസ്രയീമിലെ അടി 
മത്വത്തില്ണിന്നു ദൈവം അഖരെ 

ത്വ) 

 ണ്ടെട്ടക്കുക"” എന്ന പദമാണു ഉപ 
ഴ്)  യോഗിച്ചിട്ടള്ളതു്. ആദ്യജാതനായ 

പുത്രധേയോ അടിമയേയോ സ്പംബ 
്ധിച്ചു പറയയുമ്പോള്വിണ്ടെഴുക്കുന്ന 
_ ആൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടന്ന ആളി 
ന്െറ ഏററവും അടുത്ത ചാര്ച്ചക്കാ 
രനും വിണ്ടെട്ടക്കുവാന് അവകാശമു 
ള്ളൂ ആളമായിരിക്കും. ദൈഖത്തി 

ന്െറ വിണ്ടെടുപ്പിന്െറ അത്ഥമെ 
ന്താണെന്നു ദൈവം ക്രമാഗതമായി 
ഇസ്ധ്രായേല്ജാതിയെ പഠിപ്പിച്ചു. 
ആ വിണ്ടെടുപ്പിനെറ പൃത്തികര 
ണം യേശുക്രിസ്പുവില് കാണാം. 
൧.1ജ,ള്. ലൃക്കോസ് 1: 6379. 
“അവന് തന്റ ജനത്തെ സന്ഃ 

ച്ച് ഉദ്ധാരണംചെയ്തിരിക്കുന്നു "" 
] 

എന്ത സ്ത്യോത്രഗിതം ക്രിസ്ത്യാനി 
കള് ആദ്യകാലംമൃുതല് ഇന്നുവരെ 
പാടിയിട്ടള്ള ഒന്നാണ്". ദൈവത്തി 
ന്െറ ഭരണം ഇപ്പോഴും ലോകത്തി 
ല് പുര്ണ്ണമായി നടക്കന്നില്ലെങ്കില്ലം 
യേശുക്രിസ്തവിരു ചെദവം നിര്ബ്ണ്യാ 
യകധായ ഒഷുവിമ യം ോേടിക്കഴിഞ്ഞു. 

പ്പാപം, ഭയം, മരണം, മൃതലായവയ്യു 

ററി) 

വാനുള്ള മാര്ഗ്ഗം മനുഷ്യനു തുനന്നു 
കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിക്കു 

ഉറപ്പും ആശയംക്ത്ജ്ഞതയം ന 

ല്കുന്ന ഒരു വസ്പൃതയാണിത്. “രക്ഷ 
യ്യടെ കൊമ്പ്” ”__കൊമ്പിന്െറ ഉ 
പമ പഴയനിയമത്തില് പലയിട 

ത്തും കാണാം. കൊമ്പ്യ ശക്തിയെ 
സുചിപ്പിക്കുന്നു. രക്ഷയുടെ കൊമ്പു” 

എന്നുള്ള തിന് മഹാ വലിയ രക്ഷ 
എന്നത്ഥമാക്കാം. ക്രിസ്തൃവിനുമുമ്പു 

രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗിതത്തെ ക്രി 
വിനെറ ആത്മാവിന്െറ വഖെളിച്ച 
ത്തില് നാം വ്യാഖ്യാനിക്കണം. ക്രി 
സ്ത്ല്യാനികളായ നാം പ്രാ൪ര്ത്ഥിക്കേ 
ഞ്ടതു”. നാം സുരക്ഷിതരായിരിക്ക 

ണമെന്നല്ല, ഖിശ്വസ്തരായിരിക്ക 
ണമെന്നാണു”. ക്രിസ്തൃമുഖാന്തിരമുക്ളൂ 
ദൈവത്തിന്െറ വിണ്ടെട്ടപ്പിന് 

നമ്മടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധി 
ഛഷിടത്തോളം എന്തത്ഥമാണുള്ളതു്? 
ചൊവ്വാ. പുറപ്പാട്ട് 15: 1-1. 

ദൈവത്തിന്െറ വിണ്ടെട്ടപ്പി 
ന്െറ അനിഷേധ്യമായ അനുഭവം 
ഇസ്ധായേലിനുണ്ടായതു” മിസ്പ്യിമി 
ല് ഫറവോയയടെ അടിമത്വത്തില് 

നിന്ന്് അത്മുതകരമായവിധത്തില് 
ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചപ്പ്യോളാ 

ണ്. മോശയുടെ ഈ ഗിതത്തില് 
ആ സംഭവത്തെ വര്ണ്ണിച്ചിരിക്കു 

ന്നു. വ്യക്തികള്ക്കും സമുദായത്തി 
നും ആവശ്യമായിരുന്ന എല്ലാ വി 
ണ്ടെട്ടപ്പിനും ഇതു” ഒരു അച്ചാരമാ 

യി ഇസ്്ായേല്ക്കാര് കരുതി. ദൈ 
വത്തെക്കുറിച്ചും ജിവിതത്തേക്കുറി 
ച്ചും ക്രിസ്തിയമായ ചിന്താഗതിക്കു 
ചേരാത്ത പല ആശയങ്ങളും ഈ 
ഭാഗത്തു കണ്ടേക്കാം. ഉദാഹരണമാ, 
യി ദൈവത്തെ ഒരു യൃദ്ധവിരനായി 

ഇവിടെ ചിത്രികരിച്ചിരിക്കുന്നു. അ 
ങ്ങനെയൃയള്ള ആശയങ്ങളെ നാം 
സ്വികരിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാല് 
ദൈവത്തിലള്ള വിശ്വാസത്തെ വി 
ളിച്ചറിയിക്കന്നതും ദൈവം തിന്മ 
യ്യടെ ശക്തികളെ അമത്തുവാന് വ്യ 
ക് തിയയടെയയം സമൃദായത്തിനെറയ്യം 

ജിവിതത്തില് ഇറങ്ങിപ്രവത്തിക്കു 
ന്നു എന്നുതുള പരമാരത്ഥത്തെ വ്യ 

ക. തമാക്കുന്നതുമായ ഈ ഭാഗം നമു 
ക്കു ധ്യാനപരമായി പ്രയോജനപ്പെ 
ഉത്താവ്യന്നതാണു”. നമ്മടെ അനുഭ 

വംഇമ്മെ കാത്തുസ്ൃയക്ഷിക്കുകയ്യം ൮. 
ഴിനടത്തുകയം ചെയ്തിട്ടുള്ള സന്ദര്ഭ 
ങ്ങള്ക്കായി നമുക്കു ദൈവത്തെ സ്ത്ര 
തിക്കാം. 
ബ്യധന്൯. സങ്കീത്തനം 34. 

ദൈവം സകല ഭയങ്ങളില്നി 
ന്നും തന്നെ വിട്ടവിച്ചതായി അനുഭ 
പ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ. 
സ്തൂതിച്ചുപാടിയ ഒരു സങ്കിത്തനമാ 
ണ് ഇതു്. ഏതുയിലയിലുള്ള വക്കം. 
ഏതുകാലത്തും ദൈവത്തിന്െറ നന്മ. 
യ്യം വീണ്ടെട്ടപ്പ,ം ഓത്തു ദൈവ 
ത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാന് പയ്യാപ്ല 
മായ ഭാഷയിലാണ് ഈ സങ്കിത്ത. 
നം രചിച്ചിട്ടള്ളതു്. വാക്യം 2 
“'എളിയവര്””" ആരാണു്? പ്രതികൂ 
ലസാഹഫചയ്യങ്ങളില് ദൈവത്തെ. 
ശരണംപ്രാപിച്ചു് ഉറച്ചുനില്ക്കും 
ന്നവര്തന്നെ. ഒരു മഹാന് പറ. 
ഞ്ഞിട്ടളകുതുപോലെ ““സമ്പത്തു”് പ: 
ഴയനിയമകാലത്തു് ഒരു സരഭാഗ്യ. 
മായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എ, 
ന്നാല് പുതിയനിയമകാലത്തെ സ൭ 
ഭാഗ്യം ദാരിദ്ര്യവും ദ്ൂരിതാനുഭവവു 
മാണു്.”'” ദൈവപുത്രനായ കത്താ: 
൮ യരവനത്തില് ക്രൃതുമരണം വ 
രിച്ചു! ““നിതിമാന്െറ അതത്ഥങ്ങള് 
ള് അസംഖ്യമാകുന്നു? (19) എന്നാം 
ല് ദ്ദവത്തിനെറ വിണ്ടെട്ടപ്പ, സ 
നിശ്ചിതമാണ്. അനത്ഥങ്ങളില്. 
ദൈവത്തെ കൂട്ടതലായി ആശ്രയിച്ചു 
സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാന് യമുക്കു 
കഴിയ്യന്നുണ്ടോ? 

വ്യാഴം, സങ്കിത്തനം 43 

ഇസ്ധായേല്ക്കാര് ഭക്തികെട്ട ഏ. 
തോ ജാതിയില്നിന്നും ദ്രോഹം അ: 

നുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് 

എഴുതിയതായിരിക്കണം ഈ സങ്കി 
ത്തനം. ഇതിന്ുമുമ്പള്ള സങ്കിത്തന. 

ത്തിന്െറ ഒരുഭാഗമായിട്ടാണു് ആ. 

ദ്യം എഴതപ്പെട്ടതെന്നു വിചാരിപ്പാ. 
ന് ന്യായമുണ്ട്. മുമ്പിലത്തെ സങ്കീ: 
ത്തനത്തില് ഇസ്സ്രായേ മക്കാരെ ദ്രോ 
ഫഹിച്ചവര് പരസ്യാരാധനത്ത്കു വി 

ഘനം വരുത്തിയതായി സൂചിപ്പി 
ക്കുന്നുണ്ട്. 

നെറ വിശ്വാസം കഠിനമായി പ 
രിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാം, 
(റാം വാകൃംനോക്കുക.) എങ്കിലും 
ദൈവം വിണ്ടെടുക്കുവാ൯ ശക്തിയു 
ളള വനാണെന്നു് അദ്ദേഹം പൂര്ണ്ണ 
മായി വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രകാശവും 
സത്യവും (വാക്യം 3)__പ്രകാഗശം 

ദൈവത്തിന്െറ നടത്തിപ്പിയെയും, 

സത്യം ദൈവത്തിന്െറ വാശ്വചസ്ത്ത 

സങ്കിരത്തനകര്ത്താവി $ 

ലൂടെ തിന്മയിത്നിന്നം സ്വതന്ത്രരാകു വത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞുനോക്കി ദ യ്യെയ്യം കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തി 

റ 

18 ചര്ച്ചു്വിക്കില 1 
ഴും 

ഴ് [ 

റ ളി 



൭ന്റ പ്രകദശവും സത്യവ്വം ദൈവ. 

ത്തിന്െറ വിശുദ്ധ സാന്നിദ്ധ്യമാകു 

ന്ന പര്വ്വതത്തിലേക്കു നമ്മെ നട 

ത്തുന്നു. മൂന്നാവാക്യം പ്രയാസത്തി 

ലിരിക്കുന്നവക്ക് ഉപയോഗിക്കാവു 

ന്ന ഒരു ഇല്ല പ്പാത്ഥനയാണു്, 

വെള്ളി, സങ്കീര്ത്തനം 39 

മരണത്തില്നിന്നുള്ളള വിണ്ടെട്ട 

പ്പിനേക്കുറിച്ചാണു് ഈ സകങ്കിര്ത്ത 

നത്തില് പറയ്ന്നത്. ആ വിീണ്ടെ 

'്ടപ്പിനായി സങ്കിര്ത്തനക്കാര൯ 

“ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നോക്കുന്നു. ധന 
ത്തില് സുരക്ഷിതത്വം കണ്ഞെത്തുക 

സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് 

ഈ സകങ്കിര്ത്തനത്തില് പ്രധാനമാ 
“യി കാണുന്നതു”. മരണത്തില്നിന്നു 

“യാതൊരു മനുഷ്യനെയം വിണ്ടെട്ട 
_ക്കുവാനുള്ള ശക്തി ധനത്തിനില്ല. 

മരണാനന്തരം മനുഷ്യന് ഒരു വൃ 
“തിയ ജിവന് നല്കി അങ്ങമഥെ 
ദൈവം മനുഷ്യമെ മരണത്തില്നി 

ന്നു വീണ്ടെട്ടക്കുന്ന എന്നുള്ള ദുഡ 
മഴയ വിശ്വാസം സങ്കീര്ത്തനക്കാര 

ന് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നു് ഉറപ്പാ 

ൽ യിപ്പറയവാന് പ്രയാസമാണു. 
ശട അങ്ങമെയൊ 

_ “രൂ വിശ്വാസത്തിന്െറ നിഴല് കാ 

ണുന്നണ്ട്. എന്നാല് യേശുക്രിസ്തു 
വിത ദൈവത്തിന്െറ മഹത്വം ക 
ണ്ടിട്ടള്ള നമുക്കു അങ്ങനെ വിശ്വ 
സിക്കുവാന് ഒട്ടം പ്രയാസമില്ല. അ 
വസാനമായി വിണ്ടെട്ടപ്പിനുത്ള അ 
ധികാരവൃയം ശക്തിയും ദൈവത്തിനു 

മാത്രമാണുള്ളത്. യേശുക്രിസ്തു മര 

ണത്തേയും ജയിച്ചു എന്നുള്ളതു ഇമു 

ക്ങു. നിതൃജീവനന്െറ അച്ചാരമാണു് 

ശനി പുറപ്പാട്ട് 20.1-17 
മിസ്രയിമില്നിന്നുള്ള വിണ്ങെട്ട 

പ്ല കഴിഞ്ഞയുടനെ യിസ്രായേലും 
ദൈവവും തമ്മില് ഒരുടമ്പടിചെ 
യ്ക. (പുറപ്പാട്ട് 24.3--8) ““ഞാ൯ 
അവരുടെ ദൈവവും അവര് എ 

ന്െറ ജനവും ആയിരിക്കും.”” എന്നു 
കഏ്ളൂതായിരുന്നു ഉടമ്പടി. യഫോവ 
തന്െറ ജനത്തില്നിന്ന് ആവശ്യ 

' പ്പെട്ട കായ്യങ്ങള് പത്തു കല്പ്പുനക 
കില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കല്ല 
ഇകളുടെ ചുരുക്കം ജിതിനിഷ്ടമായ 

ഒരു ജീവിതം ദൈവം അവരില്യി 

ന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുക്ളതാ 
ണ്. അതുകൊണ്ടു്, ഒരു ഇസ്റ്രായേ 
ല്ക്കാരന് രോഗത്തില്നിന്നോ പി 
ഡയില്ധിന്നോ മുരണത്തില്ധി 
“ന്നോ ഉള്ളു വീിണ്ടെടുപ്പിയായി 

പ്രാര്ത്ഥിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അതിനുമു 
്പായി പാപത്തില്ഖയിന്നുള്ള ഖി 

ഗ്ധിസംബര് 8 

സ്മദ്യയസ് നേഹമള്ള മലയുളികറം 

മലയാ ഓര്ത്തഡോക്സ് ഇടവകയുടെ 
പ്യരോഗതി 

(ടി. എസ്. ഏബ്രഹാം കോര് എപ്പിസ്ക്കോപ്പാ) 

മലയായില്വന്നിട്ട് ഇവിട്ട 
ത്തെ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പററി ശരീ 
യായിപറഠിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള, അവസരം 
ഇതുവരെ .എനിന്ത്കു ലഭിച്കിട്ടില്ല. 
കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു വര്ഷാകൊണ്ടു 

മാത്രമേ അതിനുള്ള അവസരം ഉ 
ണ്ടാവുകയയള്ള. അതിനാല് മലയന് 
ഓത്തഡോക്സ്” ഇടവകയേപ്പാറി 
എന്തെങ്കിലും എഴുതുവാന് അര്ഹ 

തയയണ്ടോ എന്നുകൂടെ സംശയം ഇ 
ല്ലാതില്ല. 

മലയായില് ഒരിടദധകയും ഒരു 
പള്ളിയും ഒരു പട്ടക്കാരനും മാത്രമേ 
ഇപ്പോള് ഉള്ളവെങ്കിലും ഭൂമിശാസ്ത്ര 

പരമായി 31 കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ടാണ്ട് 
ആരാധനയുടെ സരകരൃത്തേക്കൂടെ 
ഉദ്ദേശിച്ചു ഇതിയമെ വിഭജി ഫ്ടിരി 
ക്കുന്നത്. ഇവ ഓരോന്നും ഓരോ 
ചെറിയ ഇടവകകളായിട്ടാണ് പ 
രിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതു്. ഒരു വട്ട 
ക്കാരന്െറ സേവനസ്ഥലവ്യ്യാഫ്ലി 
അത്രവലതാണു്. അതിനുചുററുമു 
ള്ള (ഓരോ കേന്ദ്രത്തിന്േറയും) സ്ഥ 
ലങ്ങളുടെ അകലം നോക്കിയാല് അ 
തും വളരെ വിപുലമാണ്. ഒററതി 
രിഞ്ഞു് കേന്ദ്രങ്ങളില്നിന്നും വള 
രെ അകലെതാമസിക്കുന്ന ആളുകളും 

പട്ടക്കാരനന്െറ ശ്രദ്ധയില് പ്െപെടേ 
ണ്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു” അത്ര 
വിപുലമെന്നു” പറയുന്നത്. അതി 

നുംപുറമേ ഒരു വൈദികന് തനന്െ൭ 
സമുദായത്തിനു വെളിയിലുള്ള വരേ 
യം പാടേ അവഗണിക്കുക ഒരിക്ക 
ലും സാധ്യമല്ല. അവരേയും സന്ദര് 

ണ്ടെടുപ്പിനായി പ്രാര്ത്ഥിക്കേണ്ട 
താണെന്നുള്ള ബോധം അവനെര 
ഹൃദയത്ത നെറ അടിത്തട്ടില് ഉണ്ടാ 
യിരുന്നു. ഏതെങ്കിലുംവിധത്തില് 
ദൈവത്തിന്െറ വീണ്ടെടുപ്പു യാം 
പ്ര തിക്ഷിക്കണമെങ്കില് നമ്മൃടെ 
അനിമിയും പാപവും ഉപേക്ഷിക്കു 

വാന് മാം തയ്യാറാകണം. അല്ലെങ്കി 
ല് നമ്മൃടെ പ്രാരത്ഥ ദൈവം കേ 
ള്ക്കുകയില്ല. നമ്മൃടെ ജ്വിവിതത്തെ 
ദൈവത്തിനു പ്രസാദകരമാക്കുവാന് 
നാം സര്വ്വോപരി, ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
ണ്ടോ? 4 

റ, 
ച് 1 ം 

ല്ല" ൂ 
ലളി 

ശിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമുള്ള, സേവ 
നങ്ങള് അനുഷിക്കേണ്ടതും ഒഴിച്ചു 
കൂടാന് പാടില്ലാത്തതാണു. വള 
രെദുരം സന്ദര്ശനങ്ങള് ജടത്തിയ്യം 
ശുശ്രുഷകള് നിര്വഫിച്ചും മേല് 
പാഞ്ഞ 31 കേന്ദ്രങ്ങളില് ച്ൂററി 

സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു്ഏരെക്കുരെ ഒരു 
സംവത്സരംവേണം. ഈ വിമത്തി 
ല്യള്ള, തിരക്കായ വേലയ്ത്കിടയില് 
ഇടവകക്കാര്യങ്ങളില് ഒന്നിലെങ്കി 
ലം പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ചെല്ലത്തുന്നതി 
നു് ഒരു പട്ടക്കാരന് സാദ്ധ്യമല്ല 
താണിരിത്ത്കൂന്നതു്. ആകെയുള്ള സു 
റിയാനിക്കാരില് മൂന്നില് ഒരു ഭാഗം 
സിംഗപ്പൂ൪ ദ്വീപിലും ബ മമിയുമുളു 
വ൪ മലയാമുഴവയില്ുമായിട്ട് വ്യാ 
പിച്ചാണു് കിടക്കുന്നതു”. മലയന് 
ഫെഡറേഷനെറ തലസ്ഥാനമായ 

കോലാലാപൃരില് ഒരു പമ്ളിയുണ്ടെ 

നനുള്ളൂതു" 
സിംഗപ്പൂരില്വം ഒന്നു് ഉടനേ പണി 
യിക്കാനുള്ള ശ്രമം 

ണമെല്ലാം ഉദാരമതികളായ സഭാ 
സ്നേഹികളുടെ , സംഭാവനകൊണ്ടു് 
നടക്കുന്നതും നടക്കേണ്ടതുമാഞ്ഞ്.. 
ഒരു പട്ടക്കാരനു്, പള്ളി പണിയേ 
ണ്ട ഇടവകയിലോ സ്ഥലത്തോ മാ 
തരം താമസിച്ച് അതിന്െറകാഫ്യ 
ത്തില് പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതു" 
ഇന്നാട്ടിലേസ്ഥിതിക്കു നടക്കാതെ 
വന്നിരിക്കയാല് ജനങ്ങള്തന്നേ 

മുന്കൈഎടുത്തു് പ്രവത്തിച്ചാലേ 
കാര്യം നടക്കുകയുള്ളു. ച 

ഇവിടെവന്നിട്ടുള്ള ആളുക 

ളില് മിക്കവരും 
ങ്ങള് സംബന്ധിച്ചോ ആരാധനസം 
ബന്ധിച്ചോ വിദശ്ധന്മാരല്ലെങ്കിലും 
സമുദായസ്തേഹവും രാജ്യസ്സേഹവുമു 

ള്ള വരാണെന്നുള്ള കാര്യം മററുസ്ഥ 
ലങ്ങളെ അപ്പേക്ഷിച്ചു് പ്രത്യേകം 
പ്രസ്താവ്യമാണ്. അവരുടെ, മേല് 
പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ 
കളികള് പണിയിയ്ക്കുന്നതിനും അച്ചു 
ന്മാരെ വരുത്തുന്മതിനുമെല്ലാം പ്രേ 
രിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”. 

മാത്തോമ്മാ സഭ ഖകയായി 
്ം! 

റ 

 ഏസന്തോഷകരം തന്നേ. 

ധ,ത ഥതിയില് 
തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനുക്ളൂ പ 

ന, 

; 

ല് 

1, 
ച 

വിശ്വാസകാര്യ ' 



നാല പള്ളികളും ഒരു ഫൈസ്സൂളം 
ഇപ്പോഴ്ചണ്ടു്. “സേവനോല്സ്പകരാ 
യ അഞ്ച് അച്ചാര് വൈദീക 

ശുശ്രൂഷകള് നടത്തുന്നതിന൯ുമു്ട്ട്. 
പ്രസ്തൃതസഭാംഗമായ ബ: ററി. എന്. 
കോശി അച്ചന് ബി. എ. ബി. ഡി. 
ദീര്ഘകാലമായി ഇവിടെതാമസി 

ച്ച് പ്രവര്ത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടി 
അന്നതു” അവരുടെ പുരേഗമനത്തി 
നു് വ൮ളരെ സഹായിച്ചിട്ടണ്ടു്. ജ 

യസംഖ്യയില് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ 
ളുകളെക്കാള് അധികം മാര്ത്തോമ്മാ 
ഒഓാരുണ്ടു്. കൂടാതെ മാര്ത്തോമ്മാസഭ 
യിലെ ആളുകള് താരതമ്യേനകൂട്ടതല് 
സമുദായബോധമുകൂള വരും സഭയുടെ 
ആവശ്ൃത്തിന്നെന്നു കണ്ടാല് രണ്ടുക 
യ്യംതുഠന്നു” സംഭാവനചെയ്യുന്നതില് 
പ്പരിചയം സിദ്ധിച്ചവരുമാകയാല് 

അധഖരുടെപ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂട്ടതല് 
സൃഷ്ടിപരമായി പൃരോഗമിച്ചുകൊ 
ഒടിരിക്കുന്നതില് അത്മൂുതപ്പെടാ 
നൊന്നുമില്ല. 

ആദ്യകാലത്തു” കേരളത്തില് 
നിന്നും ഏതെങ്കിലും ജോലിപ്പമാ 
ണിച്ചു് ഇവിടെ വന്നുചേര്ന്നവര് 
ക്ക് ഇമ്മ,ടെവക പള്ളിയോ പട്ട 

. ക്കാരഗോ, ഇല്ലാതിരുന്നതിനാല് അ 
ഴ് ടത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പള്ളിയില് 

രു എ പോയി ആരാധഠണയിതല് സംബന്ധി 

ഷക ക്കുകയും കമ്മാദികള് സ്വീകരിക്കു 
പ്പി കയ്യും ക്രമേണ ആ പള്ളിയില് അം 

ഗത്വം സ്വികരിക്കുകയുമായിരുന്നു 
വു. ജോലിക്കായി പന്നവരുടെ 

! സഖ്യ, വര്ദ്ധിച്ചപ്പോള് അവരില് 
നു  പ്രലക്കും സ്വന്തമായി ആരാധമയും 
അതിനുളള പള്ളിയും വേണമെന്നു 

തോന്നുകയാല് അവര് കൂടിയാലോ 
_ ചചച്ച് പണം “പിരിച്ചെടുത്തു” പ 

ി സ്ഥാപിക്കാനും അച്ചനെ വരു 
കമ്മാദികള് തഇടത്തിക്കാസം 

തൃഗ്രഹിക്കുകയും വിവരം തിരുമേ 
ഉര അറയി പട്ടക്കാരനെ 

&; രതി കാത്യാഭികള് നിര്വഹി 
ൂവരികയ്യമാണു് ചെയ്യുന്നതു”. ഫാ 

ദര് ററി. ഐ. യരസ്േപ്പ്റ് . ഫാദര് 
പി. കെ. ആ ൦ ഫാദര് കെ. 
ഏ. ജോജ്ജ് എന്നീ അക്കൂന്മാരാ 
ണു് ഇതിന൯ുമൃന്പിവിടെ സേവനം 
നടത്തിയിട്ടള്ളത്ു്. സമുദായത്തിനു 
പ്രദാനംചെയ്യാന് കഴിയയന്ന ഒന്നാം 
കിട അച്ചന്മാരായിരുന്ന അവരെ 
ല്ലാതന്നെ. എന്നാല് അവക്കോ 
രോതത്തക്കും ഇവിടെ പ്രവര്ത്തി 

॥ ക്കാനും നേടാറാം കഴിത്തെകാര്യ 
ങ്ങള് അംഗലിപരിതമമാണ്ട്. അതി 

& ശണ്ടായ മടസ്സങ്ങള്. എന്താണെന്നു 

100 

(രി 

സ് ററുഡ൯റു' മൂവ്മെ 
ന്റു” വക്കുക്യാമ്പ” 

മൂവ്മെന്റിന്െറ കനകജുബി 
ലിയോടനുബന്ധിച്ചു സൌത്ത്മല 
ബാറിലെ മുതുകുളത്തുവച്ചു് നടത്തു 

ന്ന ക്യാമ്പില് സംബന്ധിക്കുന്ന സം 
ഘം ഡിസംബര് 22-ാനേ- ഞായ 
റാഴ്ച 5 മണിക്കു കോട്ടയത്തുനിന്നും 
തിരിക്കുന്നതും 24-ാംന൯- ഉച്ചുകഴി 

ഞ്ഞു മുതുകുളത്തു്” എത്തിക്കേരുന്നതു 
മാണ്. നിലംപൂരില്നിന്നും ശ്രി 
എ. പി. ചെറിയാന്െറ ജിപ്പി 
ലായിരിക്കും അംഗങ്ങള് യാത്ര ചെ 
യ്യുന്നതു” . ക്യാമ്പില് സംബന്ധിക്കു 
ന്നവര്ക്കു ഒരു സഹൃദയന് ആളൊ 
ന്നിനു 5 രൂപ വിതം യാത്രച്ചെല 

വൃ നല്കും. കൂടാതെ കല് 
ക്കട്ടായിലെ ഫാമിലിഫ്െലോഷി 
പ്പ്ം ക്യാമ്പു പ്രവര്ത്ത൯ങ്ങള്ക്കായി 
30 രൂപാ ആവശ്യപ്പെടാതെതന്നെ 
ആവശ്യം അറിഞ്ഞു” അയച്ചുതന്ന 
തു് കൃതജ്ഞതാപൂര്വ്വം കണ്വിന൪ 
കൈപ്പുററിയിരിക്കുന്നു. മുതുകുളംപ 
ള്ളിപണിയെകേന്ദ്രികരിച്ചുള്ള ക്യാ 
മ്പുസജ്ജികരണങ്ങളുടെ ചുമതല 
റ൮. ഫാദര് കെ. എം. സ്തൃറിയാം 
റ൮൨. ഫാദര് ടി. ജി കുറിയാക്കോസ് 
എന്നിവരാണ് വഹിക്കുന്നതു. 

സംബന്ധിക്കുന്നവര് 
ലീഡേഴ്സ്: റവ. ഫാദര് എം.വി. 
ജോജ്ജ് എം.ഏ.എസ്. ടി. എം. 

സഭാകവി വെണ്ണിക്കു 
ളം സി. പി. ചാണ്ടി. 

തലമല എസ്റ്റേററു് സുപ്രണ്ട് മോ 
ടിശ്ശേരില് എം. കെ.മാതൃയൂസ് 

താമരശ്ശേരി എരൂര് എസ്റ്റേററു് സു 
പ്രണ്ട് ശ്രി ഏബ്ബഹാം. 

അംഗങ്ങള്: 
കെ. വി. മാമ്മന് ബി. ഏ. 

ര് (കണ്വീനര്) 
ടി. ഏബ്രഹാം വവൃഗിസ്പ് ബി. 

എസ്റ്റ്.സി. അയിരൂര്. 

എ, എം, ച്ചാക്കൊ ബി. എ., തിരു 
£ മൂലപുരം 

മാണിചെറിയാന്൯,വേള,൪,കോട്ടയം. 
ടി. ഏ, ജേക്കബ്, അമധന്നൂര്. 

പിലിപ്പോോസ് തോമ്മസ്പ് ബി. 

എസ്. സി.ഇറോഡ് 
സ് ിബാദാസന്, 

പത്തനംതിട്ട. 

കോന്നി. 

ഏ. ചാക്കോ 

പ്പി. എസ്സ്. കോശാ, 

ളത്ുര”് എനെറ മേല് പ്രസ്ധാവനക 
ളില് വിശദമായ്മി്ുണ്ട് എന്നുതോ 
ന്നന്നു. [! റ (തുടരും) 

[ 
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ഡിക്കന് എം. ഒ.പുന്നൂസ്ംനിരണം.. 
പക്ളിപണി, വി. കുര്ബാനാനും: 

ഭവം, ഭവനസന്ദര്ശനം, കണ്വന് 
ഷന്, ക്ലാസ്സുകള്, ചര്ച്ചായോഗങ്ങ 
ള്---സണ്ഡേയ്ത്കൂള് വാര്ഷികം, 

വിനോദയാത്ര, ഫിഷിംഗ്, എ. 
ന്നി പരിപാടികള് ഉണ്ടായിരി 
ക്കും. അംഗങ്ങള് എല്ലാവരും 22-൭൦ 
നു- ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണി 
ക്മമുമ്പയ് കോട്ടയം വൈ. എം. സി. 
ഏ യില് എത്തേണ്ടതാണ്. 

യുവജനവാരവും 
പണപ്പിരിവും 

ക്രിസ്തുമസ്സ് കാലത്തു നടത്തുന്ന 

ഓര്ത്തഡോക്സ്യൂത്തു് 
ന്റിന്െറ കേന്ദ്രക്കമ്മിററി നവം: 
ബര് 30 ഠാനു- പ്രസിഡണ്ടു" മാര്: 
കൂറിലോസു തിരുമേനിയുടെ അദ്ധ്യ, 
ക്ഷതയില് ചെങ്ങനതൂ൪ ബഥേല്. 
ചാപ്പലില് കൂടി ഈ ഡിസംബര്. 
22. മുതല് 29 വരെ യൂത്തു്വിക്കാ 
യി ആഘോഷിക്കുണതിനും ഒരണാഠൂ 

മൂവ്മെ 

സ്റ്റാമ്പവില്പ്പന നടത്തി പണപ്പ് റ 
രിവു നടത്തുന്നതിനും നിശ്ചയിച്ചി 
രിക്കുന്നു. ഡിസംബര് 29-ഇംനു-- 
ഞായാറാഴ്ച യൂത്തു” ഏപ്ലോന്തായ്ത് ആ, 

ഘോഷിക്കേണ്ടതാണു്. യുവജനവാ 

രത്തില് സമാജശാഖകള് അതതിട 

വകകളിലെ ഭവയങ്ങള് സന്ദര്ശ 
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകള്. 

ശേഖരിക്കുകയും കേന്ദ്രപരിപാടിക. 
ള് അനുസരിച്ചു പ്രുവര്ത്തിക്കുകയും. 
ചെയ്യണം. തൊഴില്ലം വരുമാനവ്യ 
മുള്ള യൃവജനങ്ങളില്യിന്നും വര്ഷ 
ത്തിലൊരിക്കല് ഒരു രൂപാ പിര! 

ച്ചെട്ടക്കുക എന്ന അംഗിീകൃതപദ്ഥ 
തി, ചെക്കുലിഫ, മാതൃകയിലുള്ള 
ഒരു രൂപാ രസിതു നല്കിവാങ്ങു 
ന്നതിനും ചല കേന്ദ്ുങ്ങളില് ഉട 

ണെ സഞ്ചരിച്ച പണം പിരിക്കുന്ന 
തിനും നിശ്ചയിച്ചു. യൂത്തു"വാരാ 
ഘോഷത്തെപ്പുാറി പയ്യാലോചിക്കു, 

ന്നതിന് ഭദ്ദാസയനിലവാരത്തില് 

ഓരഗനൈസറന്മാരുടെ സമ്മേളന 

ങ്ങള് ഉടമയെ വിളിച്ചുകൂട്ടന്നതാണ്ഞ്. 
സര്വ്വോപരി 22ാനേ- യയവജാനസ 
മാംജാംഗങ്ങളെല്ലാം വി. കുര്ബാന 
അനുഭവിക്കേണ്ടതാണു, യുത്തത്വാ 
രത്തെയ്ും പണപ്പിരിവിനേയം വി 

ജുയിപ്പിക്കണമെന്നു കാണിച്ചുകൊ 

ണ്ട് പ്രസിഡണ്ടു് മാര് കൂറിലോസ 
തിരുമേനി ഒരുകല്പ്പന പ്പാപ്പെ 
ട്ടഖി.്ടിരിക്കുന്നു. 

ചര് ക്ലൂര്വ 1ക്കില 



എസ്. സി. എം. 

ബുക്ക്” കളബ്ബ് 
കേരളാ സ്റ്റംഡന്വ്വ് ക്രിസ്ത്യന് മു 

വ്മെന്൯ന്റിന്െറ ആഭിമുഖ്യത്തില് 
കാട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു ബുക്കുക്സ 
ബ്ല ആരംഭിച്കിരിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബില് 

“ അംഗമായിഭച്ചരുന്നവക്കു വര്ഷത്തി 
' “ല് നാലു നല്ല പുസ്തകങ്ങള് ലഭിക്കു 

ന്നതായിരിക്കും. അംഗത്വഛിസ്പ് 

ഛണ്ടു രൂപാ മാത്രമേയുള്ളു. സല്ഗ്ര 
ന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണവും 
പ്രചരണവും വളരെ അത്യാവശ്യ 
മാകയാൽ എസ്. സി. എം. ന്െറ 
ഈ പദ്ധതി എല്ലാവരുടേയും സ 
“ഹായവും പ്രോത്സാഹനവും അര് 

“ഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങള് ര 
ചിക്കുന്നതിനും താരതമ്യേന കുറ 
ഞ്ഞ വിലയ്ക്കു നല്കുന്നതിനും ഉള്ള 
ഈ ക്ലബ്ബിന്െറ ഉദ്ദേശം ക്രൈസ്ത 
വസഭാസ്റ്റേഹികളും പുസ്തകപ്രേമി 
കളും മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രസ്ഥാന 
തത്ത സഹായിക്കേണ്ടതാണു്. ബ്യ 
0 ക്ലെബ്ബിനെറ ചുമതല എസ്. സി. 
൧൦. കേരളാ പ്പൊവിന്ഷ്യല്സെ 
 ക്രട്ടറിയുടെ ചാര്ജു കൂടി വഹിക്കു 
ന്നത്ണസ്. സി. എം. ലിറററഷ്ുര് 
! വ മ ഒരു യവസാഹിത്യകാ 
'രനുമായ ശ്രീ എം. ' കയ്യന് ബാ. 
എത്സ് സി യാണ് വഹിക്കുന്ന 

ത്. ക്ലബ്ബ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എഴു 
ത്തുകുത്തുകളും അംഗത്വ ഫിസും 

' എസ്. സി. എം സെക്രട്ടറി, വൈ. 
എം. സി. ഏ. കോട്ടയം എന്ന മേ 
തവിലാസത്തില് അയക്കുക. 

“തലച്ചിറ സെന്വ് ബേസില് 
ഓര്ത്തഡോക് സ് പള്ളി 
വികാരി ഫാദര് സി. ജി. ഏഎുബ്ബ 

ഹാം ബി.ഏ. ബി ററി വയല 
ത്തല എഴുതുന്നതു”:__ഏതാണ്ടു കാ 
“ല് ശതാബ്ദത്തിനു മുമ്പു സ്ഥാപിച്ചു 
ഈ പള്ളിയുടെ പണി പൂര്ത്തിയാ 
ക്കുന്നതിന് ഇനിയുംഏതാണ്ടു 5000 
രൂപ കൂടി വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക 
'ഴിവുള്ളൂ എല്ലാ പള്ളികളും സഭാ 
സ്നേഹികളും വ്യക്തികളും ധനസ 
ഹായങ്ങള് അയച്ചുതരണമെന്നു താ 
ല്ലയ്യപ്പെട്ടന്നു. ഇടവകക്കാർ സാമ്പ 
ത്തികമായി വളരെ പിന്നിലാകയാ 
ല് പൊതുവായുള്ള സഹായം കൂടാ 
തെ ഈ പള്ളിപണി പൂര്ത്തിയാ 
ക്മുക വിഷമമാണ്. ഇതു സംബ 
ന്ധിച്ചു പല മാന്യവ്യക്തികളെയ്യം 
ഞാ൯ സന്ദരശിക്കുന്നതിനുദ്ദേശി 
മന്ന, 

ഡ്ധിപ്പഠബേര് തി 

ന... 

൧൨ ൧1051010. (ധഡ ൧൧ 
111 വവ സ്ഥല ടന്മധിടടിറ . 

[77 760002൦5 ൫510 05 1604൦ 
൧ അട ടബ 10൦ റ്ചം് 122007 ല് 
൨൦ ൨൩൦൩ യം] 09 155 ൨7൦൦ ധപ 
12൦00ഠ51ട 0. 1.0. ഫര് ൨൦ 760197 
ടേ 20 111ട ആമ 097 ടി 
272 77൭7 4൭77. 7227 77ാദാഠ്ഠല്ഥദ 

റവം, 
183൦0൩) ൧53൩, 2. 2 ് ഥലറ 1. ൨. 

28-11 7 
4൧05101൦ 1൦ടട്ഥളട 1 1, 21പ്ന 
(വ്വ 10100, 10൦ 01൨൧൨ സ്ി) 
2/1 റി ള്൧ഴമനചവാ൦, 

12 ൦ 49ഥഠ ടട വ് ൨൦ 01൧ 
ധ സ്7ടലു 240൦. 10-1057) 17 ൧. 
290 0 7690 ച മലി ബ്ല "പ 
തത വരഷത്തെ പൃരോഗമനം?" 1] സ്സമുടു 

ടധഥന്ടംഠി 0 710 1% ധി॥/ടാഠറ് 1൩ ൨൭ 
0൧൩ "൦൦%. 4൧5 ഴാ 8൮ഥ്ന്ചി 
2ച൧൧൦൧ ഒറ 0൧ ല് ൨൦ 14512005 വ് 
027 ൨2൨ 1 ടീഠധിര് 115 0 02% 
02 10 10൩ ൨൧% ചിിട ധ് വവ്ട 
൬൦ ഗി] ൦ല്% ധേ ൨൦ സ്്ഥഠിട 
ല് ൦ 04൧01/൦ മബ്ച്നഠര്ടി 0൯൦ 
൧൦0൧16 ൨ ഠയ ൨൧01. 

10൦ 76-ധന0൧ ൨ ദ ലറ്ഴാ- 
൦0 2൧9 ൧൦ €൦.5.1. (ഠി ടേ 
20 ൧ 10൭ ല0൦ 07 11൦ ൯35൩ 
0൧൦00: 017ലീടട 0 ഒ ൦ 
൧൨01൦ ടലി വ് 1൨൦ ൧ഇഥിഠേ 
01൧2൦൨ 22 1നളിനഠ, 1270൧൦, 4൩൦- 
1 07 ലട. 4.൨0070൧ 0 ൧ 
02൧൦0൦: 01൨൧൧൦15 ൨൦ 7൦-ധബ്ഠമ വ് 

ലല)” 1ഠ 11൨൦ 104(൨ റ 
മ൪ർത്തോമ്മാ രേഖകൾ 

] 6 01 _നുമുന്പ്പ് 
സര്, നവംബര് 3-ലെ എന്െറ 

അപേക്ഷയ്ത്കു മറുപടി ഇതേവരെ ക 
ണ്ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് എന്െറ 
അന്വേഷണത്തിന്െറ ഫലം ചുരു 
ക്കിപ്പുറയാം. 

മാത്രമാണു തെന്നിന്ഡ്യയിലെ 
മ്വാനന്െറ ശൂലമേററു” മാര്ത്തോമ്മാ 
രക്ത സാക്ഷിയായെന്നു പറഞ്ഞു കാ 
ണുന്നതു”. ആദ്യംതന്നെ ആ ശ്ശി 
ഹായ്മടെ നിരണത്തെ ശിഷ്യനായ 
“രണ്ടാം തോമ്മാറമ്പാന്"* എഴുതിയ 
മാര്ത്തോമ്മാ" ചരിത”?മാണു് 1601 
ലെ റമ്പാന് പാട്ടിനാധാരം എന്നു ' (അതായതു് ക്രി. 1000-നു് മുമ്പ) 
പാട്ടില്ത്തന്നെ പറയുന്നു. എന്നാ എഴുതിയതാണെന്ന് ഒരു മലങ്കര കു 
ല് ആ സമകാലീന “ചരിതം”"എ ' 
ന്നെങ്കിലും എവടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാ 
യിരുന്നെന്നു തെളിവില്ല. 1601-ല് 
ഉണ്ടായിരുന്ന ആച്ചരിതത്തിന്െറ് 
പകരപ്പോ മററു, പകര്യ്ക്കുകളോ ആ 
രും കണ്ടതായിരേഖധില്ലതാനും. ഇത 
ചരിതവും റമ്പാന് പാട്ടം കുത്തോ 
ലിക്കരല്ലാത്ത നസ്രാണികള് സ്വ. 
കരി ചിട്ടമില്ല. ന? 

കാര്ഡിനല്ടിസ്റ്റരങ്ങിന്െറ പു 
തിയ ചരിത്രത്തില്. അദ്ദേഹം അ 
വയെ ആധാരമൂക്കിയിട്ടണ്ടോ എ 
ന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് നന്നു്. മ 
യിലാപ്പ,രെ ര മാരത്തോമ്മാശ്ശീ 
ഹാ (സഹദാ) ക്ബ്ബറുകളില് രണ്ടാ 
മത്തേതും, ഇന്നവിട്ടഒ കത്തീഡ്ര 
ലില് തെക്കുവടക്കായി, സ്ഥിതി 

1 വ 
ഴ് റ് 

[" റം 
രം ് ലം 

ക്രി. 1001 മുതലുക്ളൂ 

 കബറായിരുന്നോ? 

ചെയ്യന്നതു_ ആയ മാര്ത്തോമ്മാ സ ആയ 
ഫദാ കബറിങ്കലെ (ക്രി. 1892-ാം 
മാണ്ടിടയ്ക്കുലത്തിന് ലിഖിതം പോ 
ല്യം മേല്ലടി പുതിയ പുസ്തകത്തില് 
കാര്ഡിനല് സ്വികരി ച്ചിട്ടണ്ടോ? 
ആ പുസ്തകം 
കൈവശം ജന്നിട്ടില്ല. 

ന ഇ മാര്ത്തോമ്മായുടെ റം 
കിലെ പ്രാത്ഥനകളില് ആ സച: 2 

റമ്പാന് പാട്ട മുതലായ രേഖകളില് യുടെ കട്ടല്ക്കരകൂടാരത്തെപ്പാവ്വി പ 
റയുന്നുണ്ടെന്ന്-( ആദ്യമ്തെ മൂലഘ്യ 
തിയില്ത്തന്നെ പറയുന്നു ണ്ടെ ന്നു] 
വാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആ ആദ്യ 
പ്രതി എവിടെയുണ്ട്. ഏതു ഭാഷ 
യില്? ലത്തിനിലോ സൃറിയാനിയി] 
ലോ മലയാളത്തിലോ? ആദ്യമുല 
പ്രതി “മിഡില് ഞ്രുജസിനു മുമ്പ്" 

_ ഇതേവരെ എന്െറ 

മണ 

ലം 
ട് 

ജക," 

ച് 
6 പി 

ന്) 
രിം 

പു 
റ് ൭ ച് 

കല് 

[0 നി ഴ് $ ഴ് ന 

ലി. 

ത്തോലിക്കു നസ്രാണി പ്രസ്താവിച്ചി 
രിക്കുന്നു. അതിനു് തെളിവു ഇ 
തേവരെ പ്രുസിദ്ധപ്പെട്ടത്തി കണ്ടി 
ല്ല. 1293-ല് ചോഴ മസ്ധലത്തുണ്ടാ 
യിരുന്ന ആ സഹഹദാത്തോമ്മായുടെ 

1000-ാംമാണ്ട 
നു മുന്പും ഉണ്ടായിരുന്നതു“? അതോ 
മാരത്മതോമ്മാ സഹദായുടെ ഖബറാ 
യിരുന്നോ? 

ദുക്രാനാ പ്രാത്ഥനകളിലെ കടല് 
ക്കര മയലാപ്പ,രേതുതന്നെ എന്നെ 
ങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു? മാര്ത്തോമ്മാ 
യ്യടെ മ, തശരിരത്തോട്ട ബന്ധപ്പെട്ട 
മററു മൂന്നു കടല്ക്കരകളും കൂടെരേ ' 
ഖകളിലുണ്ട്. അവയിലൊന്നാക 
രുതോ ആ ദൂക്രാനാക്കടല്ക്കര. ,, 

ടി, കെ. ജോസഫ” 

1) 11 



 ബ്ച്ഠസ്സ്ട 10ഠ൪4ടട ൪67 യ, 

ി 

[വി 

. ക്ട്ലാട്ധഠ വ് 

12൮൦ 11 7(൦. 5268 1.1൦ 20 4890 

ചരച്ചവീക്കിലി 
വധ യിലി 1൨9൭൦ ഗിധലിടട 13ട 27ടടേട 02 ൨൦ 11020102 ൮ ദവിട ൧0 ഴെ 151005, 11067 971 ടമ 

0 & 100ട൦ 60൦00൩, ൮ 127 ൩ടെ 
00൦ മ പ്ര, ൬ഠഠഥ്മടടം 820- 
കേട, 020൦, ഠ്വ €൦. 245110൦7 
ടട 1 11൦ ചഖാടഠ0110൩ വ 0൦ 1൩ 
1 2൧0൧൨൦൧- 12ഠഠ0്നേചി 1൩ ണണ്റ 15 
൫൨൦ 1൦റ്ഡ്ഥിട ബ്സ്നധന ട്ട 01 
൦ 7൦-യഥിഠ൩ വ് 10ടട 1൩ സ്ഥ്ട- 
£െറ൦൩- 11,606 020൩0 0൦ ൭൧0 0൮1 
0 10൦ ഒ 7൦-2ഥിഠ൩ വ് ൩്ധടട 1൨ 

്നിട(ഥഠിഠന 62060 0൧ ൨൦ 0൭58 0 
ഥി 12 ലി, ൯റഗഥ്ഥടട, 8൭7േ- 
ഈട, 0൧൪൦൧5 ഫറ "70 ട്വ്ഥം ലി 
€ല്ണ്ണ൦റ ഠ- 12 00൨൦ യാ 0൦ 
ഇ-വബിഠഥ 04 ൩൧൦൩൦5 13ട ൯0% ടട 
൧0 ൧൪ ഡ്യിടടട ൨൦ ബിന ഗോഡ 
൨1൨55 20൦0 യാ൦ ൭10൨ ൨ ൨൦ ൩൦൩ 
൨10൨ 1 2൧0 ല്ഠ൧൦ 115 ഗ്ടിഠ൩ 120 
11൨6 1725 ൧ 7ടട 1൩ ൦ 
6൧൩ ൦സഥ- 0൧൦ ട1ഠയിര് 2 1056 
ട്ര ൨ ൨൦൭൧ 0൨2 ൦ ൨1200൨ 
15 2 11ബ്ഥള ഗ്ജനിടമ ചര് 1290ലഠ൦ 
ടട ഗ്നോം ഡല ട1൨0ധിര് നഴ ൨൭ 
൩0൦൭ ബി. 1൨൦ ൬൦10൧൩ 0 
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